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 او یک هلکه اقث

او یک هلکه اضت 

آغاز 

... هػهبی کاجىلیک هحؼًب ی اؾ یک ضايىاظه... او یک ظضحؽ ؼوـ بىظ

بؽای ضؽیع لىاؾم ضايگی به یکی  یکی اؾ باؾؼگاياو ؼوـ به او پیهًهاظ ظاظ همؽاه با گؽوهی اؾ ظضحؽاو
 ...اؾ کهىؼهای ضلیح بیایع، قپف آو ؼا ظؼ ؼوقیه بلؽونع

 ...ایى هؽاؼی بىظ که آو هؽظ ؼوـ با ظضحؽاو گػانحه بىظ

ی ككاظ او  اها هًگاهی که به آيدا ؼقیعيع، يواب اؾ چهؽه بؽظانث و به آياو پیهًهاظ ظاظ ظؼ نبکه
 ...ؼوابّ گكحؽظه... پىل ؾیاظ... پیهًهاظات وقىقه ايگیؿی ظاظوی به آياو ... ههـىل به کاؼ نىيع

و ... ی هػهبی ضىظ پایبًع بىظ به خؿ آو ظضحؽ که يكبث به ػویعه... بكیاؼی اؾ آو ظضحؽاو هبىل کؽظيع
 ...يپػیؽكث

خؿ لباقث چیؿی يعاؼی و هى هن به ... جى ایًدا گؽكحاؼ ضىاهی نع: آو هؽظ به ظضحؽک ضًعیع و گلث
 ...و به او كهاؼ آوؼظ جا پیهًهاظل ؼا بپػیؽظ... ی يطىاهن ظاظجى چیؿ

... هایهاو ؼا پًهاو کؽظ او ؼا همؽاه با ظیگؽ ظضحؽاو ظؼ یک وازع آپاؼجمايی قاکى کؽظ و پاقپىؼت
 ...ظضحؽاِو ظیگؽ به کاؼی که او ضىاقحه بىظ پؽظاضحًع، اها او بؽ پاکعاهًی ضىظ باهی هايع

اها ... کؽظ که پاقپىؼت او ؼا پف ظهع یا وی ؼا به کهىؼل باؾ گؽظايع هیهؽ ؼوؾ به آو هؽظ ايؽاؼ 
 ...جا آيکه یک ؼوؾ آو ؼا پیعا کؽظ و اؾ ضايه گؽیطث... پػیؽكث يمی

... ظايكث به کدا بؽوظ يمی... ظؼ ضیاباو قؽگؽظاو بىظ و خؿ لباقی که به جى ظانث هیچ چیؿ يعانث
 ...ؿػایی و يه خایی ای، يه آنًایی، يه پىلی، يه يه ضايىاظه

به ... ياگهاو خىايی ؼا ظیع که قه ؾو همؽاه او بىظيع... ؼكث ظضحؽک ظؼهايعه به چپ و ؼاقث هی
 ...ال اػحماظ کؽظ و به قىیم ؼكث هیاكه

 ...نؽوع کؽظ به زؽف ؾظو با ؾباو ؼوقی
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 ...ظايع خىاو هؼػؼت ضىاقث و اناؼه کؽظ که ؼوقی يمی

 ظايیع؟ ايگلیكی هی: ظضحؽ گلث

 ...بله: گلحًع

... هى ؾيی اهل ؼوقیه هكحن: اؾ نعت ضىنسالی انکم خاؼی نع و گلث... ضىنسال نع
اؾ ... ضىاهن به کهىؼم باؾ گؽظم يه پىلی همؽاه ظاؼم و يه خایی بؽای هايعو و هی... ظاقحاين چًیى اقث

بگیؽم و نؽایّ باؾگهحن ام جماـ  ضىاهن كوّ ظو یا قه ؼوؾ به هى خا ظهیع جا بحىاين با ضايىاظه نما هی
 ...ؼا كؽاهن کًن

 گىیع؟ نایع کاله بؽظاؼ بانع؟ نایع ظؼوؽ هی... های آو ظضحؽ كکؽ کؽظ به زؽف« ضالع»

کؽظ و ظؼ  ضالع با هاظؼ و ضىاهؽايم ههىؼت هی... کؽظ آو ظضحؽ با چهمايی گؽیاو به ضالع يگاه هی
 ...ی ضىظناو بؽظيع پایاو او ؼا به ضايه

هؽ قاػث یک ... های جللى ههکل ظانث ضّ... ظاظ جماـ گؽكث اها کكی پاقص يمی ال با ضايىاظه
 ...گؽكث اها باؼ جماـ هی

 ...ی ههؽباو ضىنم آهع او يیؿ اؾ آو ضايىاظه... با او ههؽباو بىظيع... ظايكحًع که او هكیسی اقث

او اؾ ... ه زؽف بؿيعزحی زاَؽ يبىظ ظؼ ایى باؼ... به او پیهًهاظ ظاظيع هكلماو نىظ اها يپػیؽكث
 !آهع بىظ که اؾ اقالم و هكلماياو بعل هی« اؼجىظوکف»ای  ضايىاظه

 ...ی اقالم آوؼظ و به او ظاظ هایی به ؾباو ؼوقی ظؼباؼه ضالع به یک هؽکؿ اقالهی ؼكث و کحاب

ایًکه  کؽظيع او ؼا هايغ کًًع جا آياو هؽ ؼوؾ قؼی هی... ها ؼا ضىايع و جسث جاثیؽ هؽاؼ گؽكث ظضحؽ آو
باالضؽه هكلماو نع و نؽوع به یاظگیؽی جؼالین اقالم يمىظ و قؼی کؽظ با ظضحؽاو يالر و يیکىکاؼ 

 ...يهیى نىظ هن

 ...جؽقیع به کهىؼل باؾگؽظظ و ظوباؼه هكیسی نىظ اها هی
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 ازدواج

 ...پف اؾ هعجی با ضالع اؾظواج کؽظ

 ...بىظاو بیهحؽ اؾ بكیاؼی اؾ ظضحؽاو هكلماو پایبًع به ظیى 

ایى ... ی ضىظ ؼا پىنايعه بىظ آيدا ؾيی ؼا ظیع که چهؽه... ؼوؾی همؽاه با ضالع به باؾاؼ ؼكحه بىظ
 ...ی او جؼدب کؽظ اؾ هیاكه... ظیع يطكحیى باؼی بىظ که ؾيی ؼا با زداب کاهل هی

ؼا ال ظچاؼ ههکلی اقث که آو  چؽا ایى ؾو ایى نکلی لباـ پىنیعه؟ نایع چهؽه: اؾ ضالع پؽقیع
 پىنايعه؟

ـ يلی الله زدابی که پیاهبؽ ضعا ... ایى ؾو زدابی ؼا پىنیعه که ضعاويع ظوقث ظاؼظ... يه: ضالع گلث

 ...به آو ظقحىؼ ظاظه ػلیه وقلن ـ

واهؼًا ایى هماو زدابی اقث که ضعاويع ... ظؼقث اقث: قپف گلث... کمی قاکث هايع
 ...ضىاهع هی

 اؾ کدا ظايكحی؟: ضالع گلث

ايگاؼ ظاؼظ ! ام هكث نىم چهن يازب هـاؾه به چهؽه االو وهحی واؼظ هؽ كؽونگاهی هیهى : گلث
 !بلؼع گىنث يىؼجن ؼا جکه جکه هی

بعوو ایى زداب اؾ ... بایع جًها همكؽم بحىايع هؽا ببیًع... ام بایع زحما پىنیعه بانع بًابؽایى چهؽه
 هیه کًین؟جىايین ایى يىع لباـ ؼا ت کدا هی... ؼوم باؾاؼ بیؽوو يمی

 ...جى هن هثل هاظؼ و ضىاهؽاو هى همیى زداب ؼا بپىل: ضالع گلث

 !ضىاهع ضىاهن که ضعا هی هماو زدابی ؼا هی... يه: گلث

هسبحم بیم اؾ پیم ظؼ ظل اْؽاكیاو او ... نع ؼوؾها گػنث و ایماو آو ظضحؽ بیهحؽ و بیهحؽ هی
 ...يهكث و هلب نىهؽل ؼا اقیؽ هسبث ضىظ کؽظ
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... قپىؼت ضىظ يگاه کؽظ و ظیع ههلث آو ظؼ زال اجمام اقث و بایع زحما آو ؼا جمعیع کًعؼوؾی به پا
ای خؿ  بًابؽایى چاؼه... کؽظ اها بطم قطث هاخؽا ایى بىظ که بایع ظؼ نهؽ ضىظل آو ؼا جمعیع هی

 ...نع قلؽ به ؼوقیه يبىظ، ظؼ ؿیؽ ایى يىؼت اهاهث او ؿیؽ هايىيی هی

 ...ضىاقث بعوو هسؽم قلؽ کًع و به ؼوقیه بؽوظ چىو يمیضالع هن جًمین گؽكث با ا

 ...قىاؼ هىاپیمایی ضٓىِ هىایی ؼوقیه نعيع

 ...او يیؿ با زداب کاهل ضىظ قىاؼ هىاپیما نع و کًاؼ نىهؽل يهكث

 ...جؽقن به قبب زدابث ظچاؼ ههکل نىی هی: ضالع گلث

يه به ! پؽوؼظگاؼم قؽپیچی کًن؟ ضىاهی اؾ ایى کاكؽاو اْاػث کًن و اؾ ظقحىؼ یؼًی جى هی: گلث
 ...ضىاهًع بگىیًع هؽ چه هی... ضعا

 ...کؽظيع ها يگاه هی هؽظم به آو

 ...کؽظيع کؽظيع و به همؽاه آو ضمؽ هن جىؾیغ هی ههمايعاؼها ؿػا ؼا جىؾیغ هی

 ...نع های ؾنث بىظ که اؾ هؽ قى نًیعه هی کن کن ضمؽ ؼوی هكاكؽاو جاثیؽ گػانث و ياقؿا و زؽف

 ...کؽظ یکی ظیگؽ هكطؽه هی... ضًعیع ظیگؽی هی... گلث خىک هی یکی

 ...کؽظيع ایكحاظيع و زدابم ؼا هكطؽه هی بؼُی کًاؼ آو ظضحؽ هی

 ...هایهاو ؼا جؽخمه کؽظ ظضحؽ زؽف... گىیًع ظايكث چه هی کؽظ و يمی ها ؼا يگاه هی ضالع آو

ضىظت ؼا ... ػًبايی يهى: تضالع ػًبايی نع و ضىاقث ػکف الؼمل يهاو ظهع، اها ظضحؽ گق
 ...ایى ظؼ هوابل چیؿی که هؽظاو و ؾياو يسابه جسمل کؽظيع، چیؿی يیكث... ياؼازث يکى

 ...جسمل کؽظيع جا آيکه هىاپیما به ؾهیى يهكث

 در روضیه

 :گىیع ضالع هی
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ها  ی همكؽم ضىاهین ؼكث و هعجی يؿظ آو کؽظم به ضايه هًگاهی که به كؽوظگاه ؼقیعین كکؽ هی
 ...ضىاهین هايع جا آيکه کاؼهایماو جمام نىظ و بؽگؽظین

... ام اؼجىظوکف هكحًع و بكیاؼ هحؼًبًع ضايىاظه: گلث هی... جؽی ظانث اها همكؽم يگاه ػمین
بؼع اؾ آيکه کاؼهای ... هايین کًین و آيدا هی كؼال اجاهی اخاؼه هی... ظوقث يعاؼم االو پیم آياو بؽوم

 ...ؼوین بل اؾ باؾگهث پیم آياو هیی هى جمام نع، م گػؼياهه

 ...اجاهی ؼا اخاؼه کؽظین و نب آيدا هايعین... ظیعم يظؽل بهحؽ اقث

 ...ی گػؼياهه ؼكحین كؽظا به اظاؼه

 ...های همكؽم ؼا ضىاقث ی هعیمی و ػکف اؾ ها گػؼياهه... يؿظ هكئىل گػؼياهه ؼكحین

 ...بىظ اؾ کیلن بیؽوو آوؼظم و به او ظاظم ی همكؽم پیعا یک ػکف قیاه و قلیع که ظؼ آو جًها چهؽه

بایع ػکف ؼيگی بانع و چهؽه و هى و گؽظو نطى ... نىظ ایى ػکف پػیؽكحه يمی: کاؼهًع گلث
 !کاهال ههطى بانع

 ...اها همكؽم هبىل يکؽظ و ايؽاؼ ظانث هماو ػکف ؼا هبىل کًًع

 ...گلحًع پیم ظو کاؼهًع ظیگؽ ؼكحین اها همه همیى ؼا هی

 !همکى يیكث ػکف بعوو زداب بگیؽم: گلث هیهمكؽم 

 ...یک يپػیؽكحًع اها کاؼهًعاو هیچ

همكؽم جالل کؽظ آو ػکف ؼا بپػیؽظ، اها ضاين هعیؽ به ... يؿظ هعیؽ ايلی که یک ضاين بىظ ؼكحین
 ...نع هیچ وخه ؼاَی يمی

م چهؽه اقث، هه... ام هوایكه کى بیًی؟ ضىب با ػکكی که هى آوؼظه هگؽ هى ؼا يمی: همكؽم گلث
 !همیى ػکف کاكی اقث... هى همکى اقث جـییؽ کًع

 ...جىاين ایى ػکف ؼا بپػیؽم کؽظ که ایى هايىو اقث، يمی اها ضاين هعیؽ ايؽاؼ هی
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 االو بایع چکاؼ کًین؟... جىاين ػکف ظیگؽی بیاوؼم هى به خؿ ایى ػکف يمی: همكؽم گلث

 ...نىظ هه ظؼ هكکى زل هیی گػؼيا ههکل نما كوّ جىقّ هیؽ اظاؼه: هعیؽ گلث

 ...ضالع بایع به هكکى بؽوین: همكؽم ؼو به هى کؽظ و گلث... ی گػؼياهه بیؽوو آهعین اؾ اظاؼه

جا خایی »: و آیاجی اؾ هؽآو ؼا بؽایم ضىايعم اؾ خمله! ضىاهًع ها هی ضىب ػکكی بگیؽ که آو: گلحن
ال جکلیق  ؼا خؿ بؽ اقاـ جىايایی الله کكی»و  1«که اقحٓاػث ظاؼیع جوىای الله ؼا پیهه قاؾیع

 ...2«ظهع يمی

بؼع هن ... آو هن بؽای َؽوؼت... بیًًع جًها چًع يلؽ پاقپىؼت جى ؼا هی... ایى َؽوؼت اقث: گلحن
 ...چؽا ظيبال ظؼظقؽ هكحی؟ يیاؾی يیكث به هكکى بؽوین! کًی جا هعجم جمام نىظ آو ؼا پًهاو هی

 ...گیؽم زداب يمی ام هؽگؿ ػکف بی یى ضعا آنًا نعهبؼع اؾ ایًکه با ظ... يه: اها او گلث

 در هطکى

 ...ی گػؼياهه ؼكحین اجاهی اخاؼه کؽظین و كؽظای آو ؼوؾ به اظاؼه... آيوعؼ ايؽاؼ کؽظ که به هكکى ؼكحین

 ...يؿظ ظو قه کاؼهًع ؼكحین و ظؼ پایاو هدبىؼ نعین به يؿظ هعیؽ کل بؽوین

 !ه بىظمجؽ اؾ او يعیع ضبیث... پیم او ؼكحین

کًع که  چه کكی ثابث هی: ها ؼا يگاه کؽظ و ؼو به همكؽم کؽظ و گلث همیى که گػؼياهه ؼا ظیع، ػکف
 ها هكحی؟ جى يازب ایى ػکف

 ...ی ضىظ ؼا يهاو ظهع جا او ؼا ببیًع ضىاقث همكؽم چهؽه هی

بؼع با ... ؼا ببیًًع ام ها بگى جا چهؽه کًًع یا هًهی هایی که ایًدا کاؼ هی به یکی اؾ ضاين: همكؽم گلث
 !ظهن ام ؼا به جى يهاو يمی اها چهؽه... ػکف هوایكه کًًع

                                                           

 ۱۶: جـابى -1
 ۲۸۶: بوؽه -2
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ها و ظیگؽ هعاؼک ؼا ظؼ یک پىنه گػانث و ظاضل کهىی  ی هعیمی و ػکف او ػًبايی نع و گػؼياهه
ی هعیمی ظاؼی و يه به جى گػؼياهه ضىاهین ظاظ هگؽ آيکه  االو يه گػؼياهه: هیؿ ضىظ ايعاضث و گلث

 !ات جٓابن ظهین کاهال هٓابن هايىو بگیؽی و بیاوؼی و آو ؼا با چهؽه یک ػکف

ؾظيع و هى  آو ظو به ؾباو ؼوقی با هن زؽف هی... همكؽم قؼی کؽظ با او زؽف بؿيع و هايؼم کًع
 ...جىايكحن کاؼی بکًن اها ػًبايی بىظم و يمی... ظايكحن  کؽظم و چیؿی يمی يگاههاو هی

 ...قی بیاوؼی که با هىايیى ها همطىايی ظانحه بانعبایع ػک: کؽظ او جکؽاؼ هی

 ...ای يعانث بیچاؼه همكؽم قؼی کؽظ او ؼا هايغ کًع اها هیچ كایعه

ایى االو ... ضىاهع ها چیؿی يمی ها اؾ آو ی جىاو ايكاو ػؿیؿم ضعاويع خؿ به ايعاؾه: به او گلحن
 ها قؽگؽظاو بانین؟ جا کی بایع ظؼ اظاؼه... َؽوؼت اقث

ظهع و اؾ خایی که به زكاب   هؽ کف جوىای الله ؼا پیهه قاؾظ بؽایم ؼاه بؽوو ؼكحی هؽاؼ هی»: تاو گق
 3!«ظهع ال هی آوؼظ ؼوؾی يمی

 ...هعیؽ ػًبايی نع و ها ؼ اؾ ظكحؽ بیؽوو کؽظ... بسث هیاو ها باال گؽكث

 !قىضث و هن اؾ ظقحم ػًبايی بىظم بیؽوو ؼكحین ظؼ زالی که هن ظلن بؽایم هی

کؽظ  کؽظم او ؼا هايغ کًن و او قؼی هی هى قؼی هی... ی هىَىع زؽف بؿيین اجاهماو ؼكحین جا ظؼباؼهبه 
 ...هى ؼا ؼاَی قاؾظ

ؿػا ضىؼظین و ... يماؾ ػهاء ؼا ضىايعین و هى به ضاْؽ ایى ههکل ؿمگیى بىظم... جا ایًکه نب نع
 ...قؽم ؼا بؽ بكحؽ گػانحن

 خىاهی بخىابی؟ چطىر هی

 ضىاهی بطىابی؟ هی! ضالع: گلث... ال جـییؽ کؽظ ضىاهن بطىابن ؼيگ چهؽه ظیع هیهمكؽم وهحی 

 هگؽ ضكحه يیكحی؟... بله: گلحن
                                                           

 ۳و  ۲آیه : ی ْالم قىؼه3
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جىايی بطىابی؟ ها االو ظؼ نؽایٓی هكحین که به  جىی چًیى نؽایٓی چٓىؼ هی! قبساو الله: گلث
 ...نعت به ضعاويع يیاؾهًعین

 ...بؼع ضىابیعم... بلًع نعم و هؽ چه ظؼ جىاو ظانحن يماؾ ضىايعم

نعم یا ظؼ ؼکىع بىظ، یا ظؼ زال قدعه،  هؽ باؼ که اؾ ضىاب بیعاؼ هی... ضىايع اها او همچًاو يماؾ هی
 ...کؽظ، یا ظؼ زال گؽیه بىظ یا ظؼ زال هیام، یا ظػا هی

 ...جا آيکه يبر نع

 ...قپف هى ؼا بیعاؼ کؽظ

 ...بیا با هن يماؾ بطىايین... وهث يماؾ يبر اقث: گلث

 ...بؼع کمی ضىابیعم... وَى گؽكحن و يماؾ ضىايعین... بلًع نعم

 !ؾوظ بال بؽین اظاؼه: بؼع اؾ ْلىع ضىؼنیع بیعاؼ نع و گلث

 !بؽین اظاؼه؟ با چه هعؼکی؟ با کعام ػکف؟ ها که ػکف يگؽكحین؟: گلحن

 ...اؾ ؼزمث ضعا يا اهیع يهى... بؽوین و جالل ضىظهاو ؼا بکًین: گلث

ضعا هًىؾ پایماو ؼا به ظاضل اولیى ظكحؽ يگػانحه بىظین که همكؽم ؼا اؾ ؼوی زدابم به ... ؼكحین
 جى كاليی هكحی؟: نًاضحًع و یکی اؾ کاؼهًعاو گلث

 !بله: گلث

 ...ی نما ایى هن گػؼياهه... بلؽهاییع: کاؼهًع گلث

 ...ظیعم گػؼياهه کاهال آهاظه اقث، با هماو ػکف بازداب

هؽ کف جوىای الله ؼا پیهه کًع بؽایم ؼاهی »: بهث يگلحن: کؽظ و گلثضىنسال نع و ؼو به هى 
 «كؽاهن ضىاهع کؽظ؟
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ایع بؽویع و  بایع به نهؽی که اؾ آيدا آهعه: ضىاقحین بیؽوو بؽوین آو کاؼهًع گلث وهحی هی
 ...جاو ؼا آيدا ههؽ کًیع گػؼياهه

ی ضىظ  باؾگهث با ضايىاظه با ضىظم گلث ایى كؽيحی اقث که پیم اؾ... به نهؽ همكؽم بؽگهحین
 ...ظیعاؼی ظانحه بانع

 ...اجاهی اخاؼه کؽظین و گػؼياهه ؼا ههؽ ؾظین... به نهؽ او ؼقیعین

 ضفر ريج

 ... ی همكؽم ؼكحین بؼع اؾ آو به ظیعاؼ ضايىاظه

 ...ظؼ ؾظین

 ...ی كویؽی هكحًع نع كهمیع ضايىاظه هی... ای هعیمی و بكیاؼ قاظه بىظ ضايه

 ...خىايی جًىهًع بىظ با ػُالت وؼؾیعه... ل ظؼ ؼا باؾ کؽظبؽاظؼ بؿؼگحؽ

 ...همكؽم با ظیعو بؽاظؼل ضىنسال نع و يواب اؾ چهؽه کًاؼ ؾظ و لبطًع ؾظ

اها بؽاظؼل همیى که ضىاهؽل ؼا ظیع هن به ضاْؽ باؾگهحم ضىنسال نع هن اؾ لباـ قیاهی که 
 ...پىنیعه بىظ جؼدب کؽظ

 ...ظؼ آؿىل بؽاظؼل بىظ واؼظ ضايه نعضًعیع و  همكؽم ظؼ زالی که هی

 ...پهث قؽ او واؼظ ضايه نعم و ظؼ پػیؽایی يهكحن

 ...اها او واؼظ ضايه نع

اها هحىخه نعم که کن کن ... گىیًع ظايكحن چه هی يمی... ؾظيع نًیعم که به ؼوقی با هن زؽف هی هی
هایهاو جبعیل  کن يعای زؽفکن ... نىظ ی هسبث آهیؿ ظوؼ هی ؼوظ و اؾ آو لهده يعایهاو باال هی
 ...کؽظ پاقص آياو ؼا بعهع همكؽم قؼی هی... به ظاظ و كؽیاظ نع
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نىظ چىو اؾ  ظايكحن ظاؼظ چه هی  اها ظهیوا يمی... کهع ازكاـ کؽظم هُیه ظاؼظ به خای بعی هی
 ...آوؼظم زؽكهاو قؽ ظؼ يمی

 ...نىيع ياگهاو ازكاـ کؽظم يعاها به هى يؿظیک هی

 ...هؽظ هیايكال واؼظ پػیؽایی نعيع و به قمث هى آهعيعقه خىاو و یک 

ضىاهًع به ظاهاظناو ضىل آهع بگىیًع اها ياگهاو به قمث هى هدىم آوؼظيع و به  اول كکؽ کؽظم هی
 !ی هى نع خای ضىل آهع ههث و لگع و قیلی ؼوايه

اها کن کن  گؽكحن ها ؼا هی ضىاقحن و خلىی َؽبات آو کمک هی... قؼی کؽظم اؾ ضىظم ظكاع کًن
پیچیعم و قؼی  به ضىظم هی... یک لسظه كکؽ کؽظم پایاين يؿظیک اقث... نعم ظانحن بیهىل هی

 ...کؽظم یاظم بیاوؼم ظِؼ ضايه اؾ کعام قمث اقث هی

 ...ظؼ یک زؽکث اؾ خای ضىظم بؽخكحن و ظؼ ؼا باؾ کؽظم و پا به كؽاؼ گػانحن... یک لسظه ظؼ ؼا ظیعم

 ...واؼظ خمؼیث نعم و هؽا گن کؽظيع. ..آياو پهث قؽ هى بىظيع

 ...ضیلی اؾ ضايه همكؽم ظوؼ يبىظ... به اجاهی که اخاؼه کؽظه بىظین ؼكحن

يىؼجن ظاؿاو نعه ... ی ضىظم ايعاضحن يگاهی به چهؽه... يىؼت و ظهاو و بیًی ضىو آلىظم ؼا نكحن
 ...آهع و لباقن پاؼه پاؼه نعه بىظ بىظ و اؾ ظهاين ضىو هی

 !هى يدات پیعا کؽظم، اها همكؽم؟: ضىظ گلحنياگهاو با 

آیا همکى اقث او هن هايًع هى کحک ضىؼظه بانع؟ هى که هؽظ هكحن ... ال ظؼ بؽابؽ بىظ چهؽه
 يحىايكحن جسمل کًن، او ؾیؽ چًیى َؽباجی چه ضىاهع کؽظ؟

 آیا ایى جذایی هاضت؟

جى ... ؼه هكیسی ضىاهع نعظوبا... او اؾ ظیًم بؽضىاهع گهث: ضىايع نیٓاو ظانث جىی گىنن هی
 ...گؽظی هن جًها به کهىؼت بؽ هی

 آیع؟ چه کًن؟ کدا بؽوم؟ چه کاؼی اؾ ظقحن بؽ هی... قؽگؽظاو بىظم
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 !جىايی با ظه ظالؼ یکی ؼا اخیؽ کًی جا بؽایث آظم بکهع هی... ها اؼؾنی يعاؼظ ایًدا خاو ايكاو

 ؼا بؽای کهحى هى كؽقحاظيع چه؟اگؽ او ؼا نکًده ظهًع و خای هى ؼا بگىیع چه؟ اگؽ کكی 

 ...ظؼ اجاهن ؼا بكحن و جا يبر اؾ جؽـ به ضىظ لؽؾیعم

 ...يبر لباقن ؼا ػىٌ کؽظم و ؼكحن جا ببیًن چه ضبؽ اقث

ياگهاو ظؼ باؾ نع و ... هًحظؽ هايعم... اها ظؼ ضايه بكحه بىظ... ی همكؽم ؼا ؾیؽ يظؽ گؽكحن اؾ ظوؼ ضايه
ظاهؽا ظانحًع ... هماو خىايايی بىظيع که هؽا کحک ؾظيع... ؼوو آهعيعقه خىاو و آو هؽظ هیايكال بی

 ...ظؼ ؼا بكحًع و هلل کؽظيع... ؼكحًع قؽ کاؼ ضىظ هی

 ...هى همچًاو هؽاهب بىظم و همه چیؿ ؼا ظؼ يظؽ ظانحن

 ...ای يعانث اها كایعه...ی همكؽم ؼا ببیًن آؼؾو ظانحن چهؽه

 ...هؽظاو بؽگهحًعجا آيکه آو ... ها همايدا هايعم قاػث

 ...ضكحه نعم و به اجاهن ؼكحن

 ...اها همكؽم ؼا يعیعم... ؼوؾ بؼع باؾ همايدا ؼكحن و هًحظؽ هايعم

 ...و همیًٓىؼ ؼوؾ قىم

 !گماو کؽظم ؾیؽ نکًده کهحه نعه... هایىـ نعم

زحما کكايی بؽای جكلیث ... اها اگؽ هؽظه بانع زعاهل بایع هحىخه چیؿ ههکىک یا زؽکحی بهىم
 !ضىاهًع آهع

 ...اها وهحی چیؿ ػدیبی يعیعم ضىظم ؼا هايغ کؽظم که همكؽم ؾيعه اقث و به ؾوظی او ؼا ضىاهن ظیع

 دیذار

 ...ؼوؾ چهاؼم يحىايكحن بیهحؽ جسمل کًن

 ...ها ؼكحن و اؾ ظوؼ آيدا ؼا ؾیؽ يظؽ گؽكحن ی آو ظوباؼه به ضايه
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الی که هًحظؽ بىظم ياگهاو ظؼ ضايه باؾ نع و همیًکه آو خىاياو با پعؼناو به قؽ کاؼ ؼكحًع و ظؼ ذ
 ...همكؽم اؾ ضايه بیؽوو آهع

لباقم يیؿ ... های ؾضن يىؼجم پؽ بىظ اؾ خای َؽبه و لکه... يگؽیكث به قمث ؼاقث و چپ هی
 ...ضىيیى بىظ

 ...ظلن قىضث... اؾ ظیعو او جؽقیعم

ال ضىيیى  ها و پاها و چهؽه تظـ... آهع هایم هی هًىؾ ضىو اؾ ؾضن... به قؽػث به قمث او ؼكحن
 ...بىظ

پاهایم ظؼ ؾيدیؽ بىظ و ظقحم اؾ پهث ... لباقم پاؼه پاؼه نعه بىظ و چیؿی ؾیاظی اؾ آو يمايعه بىظ
 ...بكحه نعه بىظ

 ...اؾ ظوؼ او ؼا يعا ؾظم... وهحی او ؼا ظؼ ایى زال ظیعم يحىايكحن ضىظم ؼا کًحؽل کًن و گؽیكحن

 ...پایذاری

يگؽاو ... گىل کى... ضالع: يالیع گلث ؼیطث و اؾ نعت ظؼظ هی زالی که انک هی جا هؽا ظیع ظؼ
 ...هى بؽ ػهعی که با ضعا بكحن پایعاؼ هكحن... هى يبال

هایی که يسابه و جابؼیى و پیاهبؽاو هحسمل  کهن ظؼ بؽابؽ قطحی به ضعا هكن چیؿی که هى هی
همیى االو بؽو و ... ام يعانحه بال واظهکًن کاؼی به هى و ضاو ضىاهم هی... ايع هیچ يیكث نعه

 ...جا ایًکه او ناءالله به يؿظت بیاین... هًحظؽ هى بماو

 ...ضیلی يماؾ نب ضىاو... اها ضیلی ظػا کى

 ...نع ظؼ زالی که هلبن اؾ ظؼظ و زكؽت جکه جکه هی... ؼكحن

 ...اهیعواؼ بىظم که او بیایع... یک ؼوؾ کاهل هًحظؽ او هايعم

 ...گػنثؼوؾ بؼع هن 

 ...ؼوؾ قىم يؿظیک به پایاو بىظ که ياگهاو يعای کىبیعو ظؼ آهع
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 یؼًی کیكث؟... جؽقیعم

 چه کكی همکى اقث بانع؟... ایى وهث نب... ضیلی جؽقیعه بىظم

 ايع؟ ال خای هى ؼا پیعا کؽظه نایع ضايىاظه

 ايع جا هؽا بکهًع؟ نایع همكؽم اػحؽاف کؽظه و آهعه

 ...کؽظم خؿ هىیی هیاو هى و هؽگن كايله يیكث ازكاـ هی. ..به زع هؽگ جؽقیعه بىظم

 کیكث؟: گلحن

 ...ظؼ ؼا باؾ کى... هًن كاليی: گلث يعای همكؽم ؼا نًیعم که ضیلی آؼام هی

 ..چؽاؽ اجام ؼا ؼونى کؽظم و ظؼ ؼا باؾ کؽظم

 ...ؾضمی و ضكحه... زال و ؼوؾ ضىبی يعانث... واؼظ نع

 !یاال همیى االو بایع بؽین: گلث

 با ایى زال و ؼوؾ؟: گلحن

 ...قؽیغ بؽین... بله: گلث

 ...هاین ؼا خمغ کؽظم لباـ

 ...های ضىظ ؼا ػىٌ کؽظ و یک لباـ ظیگؽ هن پىنیع او هن لباـ

بعو ضكحه و ؾضمی و ... بیچاؼه همكؽم... هؽ چیؿی ؼا که ظانحین خمغ کؽظین و قىاؼ جاکكی نعین
 ...ی ضىظ ؼا ؼوی يًعلی جاکكی ايعاضث گؽقًه

 به ضىی فرودگاه؟

ایى هعت چًع کلمه ؼوقی یاظ گؽكحه ... كؽوظگاه: همیى که قىاؼ نعین به ؾباو ؼوقی به ؼايًعه گلحن
 ...بىظم

 ...ؼوین به كالو ؼوقحا هی... به كؽوظگاه يطىاهین ؼكث... يه: همكؽم گلث
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 چؽا؟ هگؽ يبایع كؽاؼ کًین؟: گلحن

... ام زحما به خكحدىی ها به كؽوظگاه ضىاهًع آهع بلهمًع كؽاؼ کؽظهی هى  اها اگؽ ضايىاظه... بله: گلث
 ...ؼوین به كالو ؼوقحا هی

اؾ ... وهحی به آو ؼوقحا ؼقیعین پیاظه نعین و قىاؼ هانیى ظیگؽی نعین و به ؼوقحایی ظیگؽ ؼكحین
وهحی ... ظانثآيدا يیؿ به ؼوقحای قىم ؼكحین و اؾ آيدا به نهؽی قلؽ کؽظین که كؽوظگاه بیى المللی 

چىو هًىؾ به قاػث زؽکث ها باهی هايعه بىظ اجاهی ... به آيدا ؼقیعین بؽای باؾگهث بلیّ گؽكحین
 ...گؽكحین و آيدا هايعین

هیچ خای بعيم ! ضعای هى... همیى که ازكاـ آؼاهم کؽظین همكؽم ػبای ضىظ ؼا بیؽوو آوؼظ
 ...لبايی جیؽه... ی کًعه نعههىها... های لطحه نعه ضىو... پىقحی ؾضمی... قالن يبىظ

 !داضتاو وحػت

 چه اجلاهی بؽایث اكحاظ؟: پؽقیعم

 !ایى چه لباقی اقث؟: ام يهكحن اؾ هى پؽقیعيع همیى که واؼظ ضايه نعین و با ضايىاظه: گلث

 ...ایى لباـ هكلماياو اقث: گلحن

 ایى هؽظ کیكث؟: گلحًع

 ...ام ؼظ هكلماو اؾظواج کؽظهام و با ایى م اقالم آوؼظه... ایى نىهؽم اقث: گلحن

 !چًیى چیؿی اهکاو يعاؼظ: گلحًع

 ...بگػاؼیع ظاقحاين ؼا بؽایحاو باؾگى کًن: گلحن

ی  ضىاقث هى ؼا واؼظ نبکه ی آو هؽظ ؼوـ گلحن که هی قؽگػنحن ؼا بؽایهاو جؼؽیق کؽظم و ظؼباؼه
 ...ظمگؽی کًع و ایًکه چگىيه اؾ ظقث او كؽاؼ کؽظم، قپف با جى آنًا ل ؼوقپی

 !نعی بهحؽ اؾ ایى بىظ هكلماو بهىی و پیم ها بؽگؽظی واؼظ نـل جى كؽونی هی: گلحًع
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 !ؼوی هگؽ اؼجىظوکف یا ُهؽظه اؾ ایى ضايه بیؽوو يمی: بؼع گلحًع

نًیعم  يعای كؽیاظهای جى ؼا هی... بؼع هن جى ؼا کحک ؾظيع... بؼع هؽا گؽكحًع و ظقث و پاین ؼا بكحًع
 ...بىظ اها ظقث و پاین بكحه

بؼع هن ؾيدیؽ آوؼظيع و هؽا بكحًع ... وهحی جى كؽاؼ کؽظی بؽاظؼاين بؽگهحًع و نؽوع به ياقؿا گلحى کؽظيع
اؾ ػًؽ جا نب هؽا کحک ... اكحاظيع هؽ ؼوؾ با نالم به خاو هى هی... ی هى کؽظيع و نؽوع به نکًده

 ...ؾظيع هی

... که پايؿظه قال ظاؼظ پیم هى يبىظيع ؼكحًع و کكی خؿ هاظؼ و ضىاهؽ کىچکن يبر به قؽ کاؼ هی
 ...ایى جًها وهحی بىظ که ؼازث بىظم

 !ؼكحن نعم و ظؼ ایى زال به ضىاب هی ؾظيع که بیهىل هی کًی آيوعؼ هؽا هی باوؼ هی

 ...کؽظم کؽظم و يبؽ هی ضىاقحًع اؾ اقالم بؽگؽظم و هى هواوهث هی اؾ هى هی

ای؟ چؽا ظیى پعؼ و هاظؼ و اخعاظ ضىظ ؼا  یًث ؼا جؽک کؽظهچؽا ظ: جا ایًکه ضىاهؽ کىچکن اؾ هى پؽقیع
 ای؟ ؼها کؽظه

 راه يجات

کن کن واهؼًا ظانث هايغ ... ظیى يسیر و جىزیع ؼا بؽایم جىَیر ظاظم... قؼی کؽظم او ؼا هايغ کًن
 ...کؽظ ظانث اقالم ؼا ظؼک هی... نع هی

ایى هماو ظیًی اقث که هى هن ... اقثایى ظیى يسیر ... جى بؽ زن هكحی: ياگهاو به هى گلث
 !بایع آو ؼا بپػیؽم

 ...کمکث ضىاهن کؽظ: بؼع به هى گلث

 ...ضىاهی به هى کمک کًی کاؼی کى که نىهؽم ؼا ببیًن اگؽ هی: به او گلحن

ها  هؽظی ؼا با ایى يهايه: به هى گلث... ظیع کؽظ و جى ؼا هی ضىاهؽم اؾ پًدؽه بیؽوو ؼا يگاه هی
 ...بیًن هی
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 ...اگؽ او ؼا ظیعی ظؼ ؼا باؾ کى جا با او زؽف بؿين... ایى همكؽ هى اقث: گلحن

جىايكحن بیؽوو بیاین چىو ظو ؾيدیؽ به هى  اها يمی... او هن ظؼ ؼا باؾ کؽظ و جىايكحن با جى يسبث کًن
يحىاين بكحه بىظيع که کلیعهایم پیم بؽاظؼم بىظ و یک ؾيدیؽ ظیگؽ که به قحىو ظاضل ضايه بكحه بىظ جا 

 ...كؽاؼ کًن و کلیع آو يؿظ ضىاهؽم بىظ جا هؽ وهث يیاؾ به ظقحهىیی ظانحن آو ؼا باؾ کًع

 ...چىو ؾيدیؽ به ظقث و پاین بىظ... بؽای همیى اؾ جى ضىاقحن هًحظؽم بمايی

او هن پػیؽكث و اقالم آوؼظ و ضىاقث كعاکاؼی ... ظؼ ایى هعت ضىاهؽم ؼا هايغ کؽظم که اقالم بیاوؼظ
 ...بیم اؾ كعاکاؼی هى... ی کًعبؿؼگ

 ...جًمین گؽكث کاؼی کًع که اؾ ضايه كؽاؼ کًن

 ...های ؾيدیؽها ظقث بؽاظؼم بىظ و به نعت هىاظب آو بىظ اها کلیع هلل

به ... آياو آيوعؼ ضىؼظيع که به نعت هكث نعيع... آو ؼوؾ ضىاهؽم بؽای بؽاظؼاين ههؽوبی هىی آوؼظ
 ...کًًع یًع و چه هیگى ظايكحًع چه هی ْىؼی که يمی

و هى ظؼ آو وهث نب ... بؼع ضىاهؽم کلیع ؼا اؾ خیب بؽاظؼم بیؽوو آوؼظ و ؾيدیؽهای هى ؼا باؾ کؽظ
 ...پیم جى آهعم

 پف ضىاهؽت؟ چه بؽ قؽ او ضىاهع آهع؟: گلحن

 ...ام اقالم ضىظ ؼا ػلًی يکًع جا ایًکه كکؽی بؽای او بکًین اؾ او ضىاقحه: گلث

 ...مآو نب ؼا ضىابیعی

چًع ؼوؾ آيدا ... همیى که ؼقیعین همكؽم ؼا به بیماؼقحاو بؽظم... كؽظایم به کهىؼ ضىظهاو بؽگهحین
 ...هایم ؼا هؼالده کًًع ها و ؾضن بكحؽی بىظ جا آيکه کىكحگی

 4...کًین که ضعاويع ضىاهؽ او ؼا يیؿ بؽ ظیى ضىظ پایعاؼ گؽظايع و اکًىو ظػا هی

                                                           

 .ظکحؽ ابؽاهین اللاؼـ« هًى هىثؽة»يىاؼ  ـ بؽگؽكحه اؾ4
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 خىاهر گراهی هى

 ...بؽای ایى غکؽ يکؽظم که ازكاقات جى ؼا به خىل آوؼم یا باػث انک ؼیطحى جى نىم ایى ظاقحاو ؼا

 !يه

 ...کًًع کهًع و بؽای آو كعاکاؼی هی بؽای ایى که بعايی ایى ظیى ههؽهايايی ظاؼظ که آو ؼا به ظول هی

 های ضىظ ؼا جکه جکه ظهًع و بعو کًًع و ضىو هی کكايی که بؽای ایى ظیى اقحطىاو ضىؼظ هی
 ...کًًع هی

کاكؽاِو اهؽوؾ يیؿ همچًاو ظؼ ... کؽظيع اگؽ کاكؽاِو ظیؽوؾ، ابىخهل و اهیة، بالل و قمیة ؼا نکًده هی
 ...ظهًع کًًع و هکؽ و يیؽيگ به ضؽج هی ؼاه يبؽظ با ایى ظیى جالل هی

 ...ی آياو يهىی بًابؽایى هؽاهب بال جا جى ْمؼه

 :وظ ؼا كؽاهىل يکًی به یاظت ضىاهن آوؼظ کهبؽای ایًکه ػؿت و قؽبلًعی ش... بؽای همیى

 يخطتیى ضاکى حرم خذاويذ زو بىد

ظؼ زالی که  به ؼاه اكحاظاؾ نام به قىی قؽؾهیى زؽام  ـ ػلیه الكالم ـاقث که ابؽاهین  کؽظه بطاؼی ؼوایث
جا به قؽؾهیى زؽام ... همكؽل هاخؽ و كؽؾيعل اقماػیل که کىظکی نیؽضىاؼ بىظ همؽاه وی بىظيع

... کؼبه گػانث ی ؼقیعيع و آو ظو ؼا يؿظ خایگاه ضايه

آو ظو ؼا آيدا ؼها کؽظ و يؿظناو ... ظؼ آو ؾهاو ظؼ هکه يه کكی بىظ و يه زحی آبی بؽای يىنیعو
... ک ههک آبهوعاؼی ضؽها گػانث و ی

... به قىی نام باؾگهث قپف

های ضهک و  کىه... و ػلق بی آبظؼ آو يسؽای ... هاظؼ اقماػیل ظوؼ و بؽ ضىظ ؼا يگؽیكث
... يهیًی يه هىيكی و يه هن... های جیؽه يطؽه

های ؾیبای آو ؾيعگی کؽظه بىظ  او که ظؼ هًؽهای هًؽ بؿؼگ نعه بىظ و ظؼ قؽؾهیى قؽقبؿ نام و باؽ
... زیّ ازكاـ ظلحًگی کؽظظؼ آو م
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ؼوی؟ ها ؼا ظؼ ایى يسؽا بعوو هیچ  کدای هی! ای ابؽاهین: بؽضاقث و ظؼ پی همكؽل ؼكث و گلث
کًی؟  يهیى و هیچ چیؿ ؼها هی هن

ؼوی و ها  کدا هی: هاخؽ ظوباؼه قطًم ؼا جکؽاؼ کؽظ... ابؽاهین پاقطم ؼا يعاظ و به او جىخهی يکؽظ
کًی؟  ؼا ؼها هی

... يعاظ باؾ پاقطم ؼا

...  اها ابؽاهین چیؿی يگلث... باؾ هاخؽ قطًم ؼا جکؽاؼ کؽظ

هاخؽ ... آؼی: آیا الله به جى چًیى ظقحىؼ ظاظه؟ ابؽاهین گلث: هًگاهی که هاخؽ چًیى ظیع، گلث
... پف ها ؼا َایغ يطىاهع قاضث... ضعاويع ضهًىظ نعم به اهؽِ ... همیى بؽاین کاكی اقث: گلث

... قپف بؽگهث

... ظؼ زالی که همكؽ و كؽؾيع ؼا جًها ؼها کؽظه بىظ، باؾگهث ،بؿؼگكال نیصآو ... مابؽاهی

به قىی هسل کؼبه کؽظ و ظقحايم ؼا به قىی  ؼو ،ظیعيع خایی که او ؼا يمی... به باالی جپه ؼقیع وهحی
: و چًیى ظػا کؽظ بلًع کؽظ ضعاويع

ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ چ 

 5چگ گ  ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 ی ظؼ قؽؾهیى بعوو ِکهث و ؾؼػی، ظؼ کًاِؼ ضايه[ به كؽهاو جى]ام ؼا  هى بؼُی اؾ غؼیه! پؽوؼظگاؼا» 
ای ظاؼيع؛ پف چًاو کى که په يماؾ ؼا بؽکام، ضعاويعا جا ایى  قکىيث ظاظه یا ه آو ؼا زؽام قاضحهکجى، 

و هسًىالت ]ها  هحىّخه آياو گؽظظ و ایهاو ؼا اؾ هیىه( ات بؽای ؾیاؼت ضايه)هی اؾ هؽظهاو ظلهای گؽو
... «يًعکهًع كؽها، نایع که قپاقگؿاؼی  بهؽه[ ظیگؽ خاها

... قپف ضىظ به قىی نام ؼكث

                                                           

 ۳۷: ـ ابؽاهین5
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يىنیع و به کىظک ضىظ نیؽ  اؾ آبی که همؽاه ظانث هی... هاظؼ اقماػیل به يؿظ کىظک ضىظ باؾگهث
... ظاظ هی

کىظک اؾ كؽِ جهًگی ... که آب جمام نع و ضىظل و کىظکم به نعت جهًه نعيع هعجی يگػنثاها 
... ؾظ هکیع و پاهایم ؼا به ؾهیى هی پیچیع و لبايم ؼا هی به ضىظ هی

... کًع يگؽیكث که گىیا با هؽگ ظقث و پًده يؽم هی هاظؼ ظؼهايعه او ؼا هی

... اها کكی ؼا يیاكث... ای ببیًع يدات ظهًعهبه ظوؼ و بؽ ضىظ يگاهی ايعاضث که نایع 

! زیؽاو بىظ که به کعام قى بؽوظ... چىو ظوقث يعانث ظؼ ايحظاؼ هؽگ بًهیًع بؽضاقث

ظؼ زالی که ضكحه و ظؼهايعه بىظ به آو باال ؼكث که ... جؽیى کىه به او بىظ، ظیع کىه يلا ؼا که يؿظیک
. ..ؼا ببیًع کاؼوايینایع اػؽاب بیابايگؽظ یا 

ظاهى ضىظ ؼا  ی اؾ يلا پاییى آهع و گىنه... همیى که باال ؼقیع به ظنث يگاهی کؽظ اها کكی ؼا يعیع
... ظیعه ظؼه ؼا ْی کؽظ و به کىه هؽوه ؼقیع و به آو باال ؼكث گؽكث و به قؽػث همايًع ايكايی قطحی

به کىه يلا باال ؼكث و  باؾ... اها هیچکف آيدا يبىظ... ظوباؼه يگاهی ايعاضث که نایع کكی ؼا ببیًع
... باؾ کكی ؼا يعیع

با ... هًگاهی که بؽای باؼ هلحن به هؽوه باال ؼكث يعایی ؼا نًیع... ایى کاؼ ؼا هلث باؼ جکؽاؼ کؽظ
جىايی یاؼی ظهی  اگؽ هی: قپف گلث... باؾ گىل كؽا ظاظ و يعایی نًیع... قاکث بال: ضىظ گلث

... اها پاقطی يهًیع! یاؼی ظه

بال ضىظ ؼا به ؾهیى ؾظ و  كؽنحه... ایكحاظه ؾهؿمخایگاه  کًاؼای  کىظکم يمىظ و ظیع كؽنحهپف ؼو به 
... آب اؾ آو خىنیع

های ظوؼ آو ؼا خمغ کؽظ جا آب یکدا نىظ و با ظقحايم آب آو ؼا ظؼ  كىؼا به قىی آب ؼكث و ضاک
... خىنیع ظانث ظوباؼه آب اؾ آو هی ههک ؼیطث و هؽ باؼ آب آو ؼا بؽهی
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ضعا اقث و ایى کىظک و پعؼل آو ؼا  ی اؾ َایغ نعو يحؽقیع که ایًدا ضايه: ئیل به او گلثخبؽ
... ضىاهًع قاضث

! چه يبىؼ بىظ او و چه ػدیب بىظ ظاقحاو او و يبؽی که بؽ بال ظانث

 و يمىظ یاظ او اؾ هؽآو ظؼ ضعاويع آيکه جا يمىظ كعاکاؼی و کؽظ پیهه يبؽ که هاخؽ ظاقحاو بىظ ایى
 بىظ ایى... اقث ضعاويع اولیای الگىی و پیاهبؽاو هاظؼ او... گؽظايع پیاهبؽاو ی خمله اؾ ؼا كؽؾيعل

... کاؼل كؽخام و او زال

 ؼاه ظؼ ؼا ها ایى ی همه که هاظاهی اها کؽظ، جسمل ؼا گؽقًگی و جهًگی و جؽقیع و کهیع ؿؽیبی
... بىظ ضهًىظ يمىظ، جسمل پؽوؼظگاؼ ضهًىظی

... يمىظ اؼؾايی وی به بهاؼت و ناظی يیؿ ضعاويع و کؽظ ؾيعگی ؿؽیبايه ضعاويع ؼاه ظؼ

 ...و ضىل به زال ؿؽیباو

 اها ایى ؿؽیباو چه کكايی هكحًع؟

 ...آياو گؽوهی يالسًع ظؼ هیاو گؽوهی بكیاؼ اؾ بعاو

 ...آياو هؽظاو و ؾيايی هكحًع که ظؼ ػهع ضىظ با ضعاويع ؼاقحی پیهه کؽظيع

 ...گؽیؿيع ضىابًع و اؾ ككاظ هی ظاؼيع و بؽ ضاکكحؽ هی گیؽيع و بؽ قًگالش گام بؽهی هیاضگؽ به ظقث 

 ...پاکعاهًًع و چهن كؽوههحه... ؾبايهاو به ؼاقحی گىیا اقث

 ...هایهاو نؽیلايه قطًايهاو اؾ ؼوی ػلث اقث و يهكث

ها و  ظهًع و گىل یها و پاها نهاظت م ّآيگاه که ظقث... و هًگاهی که ظؼ بؽابؽ ضعاويع بایكحًع
 ...ظهًع ناظ ضىاهًع بىظ و بهاؼت هی... آیًع ها به ؾباو هی چهن

ها گىل  ظهع که به جؽايه ظهع و گىنهاو نهاظت يمی ناو ػلیه آياو نهاظت يمی چؽا که چهن
 ...ظهًع ی قسؽ و پاکعاهًی ؼوؾ گىاهی هی ها به گؽیه بلکه بؽای آو... ايع ظاظه
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 ...کًًع ناو هی ی ظیىزحی آياو خاو ضىظ ؼا كعا

 !حتی در دیگ جىغاو

 اؾ همكؽل... کؽظ هی ؾيعگی همكؽل با همؽاه كؽػىو پاظناهی ی قایه ظؼ که بىظ يیکىکاؼ ؾيیاو 
... كؽػىو ظضحؽاو هؽبی و نطًی ضعهحکاؼ او ضىظ و بىظ كؽػىو ظؼباؼ يؿظیکاو

 جىقّ ایمايم قبب به او نىهؽ که يکهیع ْىلی و قاضث بؽضىؼظاؼ ایماو يؼمث اؾ ؼا وی ضعاويع
 كؽػىو ظضحؽاو ؾو نايه و آؼایهگؽ و هايع كؽػىو ی ضايه ظؼ همچًاو اها او ضىظِ ... نع کهحه كؽػىو

... آوؼظ هی ظؼ ؼا ضىظ كؽؾيع پًح ضؽج ْؽین ایى اؾ و بىظ

 بكن: گلث پف اكحاظ، ظقحم اؾ نايه ؾظ، هی نايه ؼا كؽػىو ظضحؽ هىهای که زالی ظؼ ؼوؾی ایًکه جا
... الله

 هى؟ پعؼ یؼًی الله؟: گلث كؽػىو ظضحؽ

! جىقث پعؼ و جى و هى پؽوؼظگاؼ الله! هؽگؿ: گلث او

 يیؿ پعؼ... گلث پعؼل به ؼا خؽیاو قپف... کؽظ جؼدب نىظ ػباظت پعؼل خؿ کكی ایًکه اؾ ظضحؽ
! نع نگلث ظؼ چیؿی چًیى اؾ

 کیكث؟ جى پؽوؼظگاؼِ : گلث و ضىايع كؽا ؼا او كؽػىو

! اقث الله جى و هى پؽوؼظگاؼ: گلث

 ظیًم اؾ او اها... ظاظ ال نکًده و کؽظ ال ؾيعايی... بؽگؽظظ ضىظ ظیى اؾ جا ظاظ ظقحىؼ ؼا او كؽػىو
... آیع خىل به جا گػاؼيع آجم بؽ و کًًع ؼوؿى اؾ پؽ ؼا ظیگی ظاظ ظقحىؼ كؽػىو... بؽيگهث

 یک جًها که ظايكث ظیع، چهن به ؼا ظؼظياک ػػاب آو که هًگاهی... آوؼظيع ظیگ بؽابؽ ظؼ ؼا او قپف
... نحاكث ضىاهع ضعاويع هالهات به قپف و ظاظ ضىاهع ظقث اؾ ؼا آو که يعاؼظ بیهحؽ خاو
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 ؾزمث بؽایهاو که كؽؾيعی پًح هكحًع؛ كؽؾيعل پًح او کكاِو  جؽیى هسبىب ظايكث هی که كؽػىو اها
 ـ ؼا او کىظک پًح ظاظ ظقحىؼ پف... نىظ جؽ قطث او ی نکًده ضىاقث ظهع، هی ؿػایهاو و کهع هی
... بیاوؼيع ـ بىظيع ضبؽ بی خا همه اؾ که

 جؽیى کىچک و بىقیع ؼا آياو يیؿ او... کؽظيع گؽیه و نعيع آویؿاو او به ظیعيع ؼا ضىظ هاظؼ که هًگاهی
... گػانث او ظهاو ظؼ ؼا ال قیًه و گؽكث آؿىل به ؼا ها آو

... ببؽيع خىناو ظیگ قىی به ؼا او بؿؼگحؽ كؽؾيع قؽباؾايم جا ظاظ ظقحىؼ ظیع ؼا يسًه ایى که كؽػىو
 قؼی و کًًع ؼزن او به ضىاقث هی قؽباؾاو اؾ و کؽظ هی الحماـ و ؾظ هی يعا ؼا هاظؼل پكؽ آو

 ؼا قؽباؾاو کىچکم ظقحاو با و ؾظ هی يعا ؼا کىچکحؽ بؽاظؼاو... بگؽیؿظ آياو ظقث اؾ کؽظ هی
... کهیعيع هی و ؾظيع هی ؼا او يیؿ آياو... ؾظ هی

... کؽظ هی وظاع وی با و يگؽیكث هی ؼا او اها هاظؼل

 و بؽاظؼاو و ظیع هی ؼا يسًه و گؽیكث هی هاظؼ... ايعاضحًع ظیگ ظؼ ؼا کىظک که يکهیع ْىلی
 کىچک بعو آو اؾ ؼا ها گىنث ؼوؿى... يبیًًع ؼا يسًه آو جا بىظيع بكحه ؼا ضىظ چهماو ضىاهؽايم

... نع نًاوؼ ؼوؿى ؼوی بؽ ؼيگ قلیع های اقحطىاو و کؽظ خعا

 كؽػىو... يپػیؽكث او اها... وؼؾظ کلؽ ضعاويع به جا ظاظ ظقحىؼل و کؽظ يگاهی ؾو آو قىی به كؽػىو
 ؼوؿى ظؼ کؽظ هی الحماـ و گؽیه که زالی ظؼ و گؽكحًع او اؾ ؼا بؼعی كؽؾيع ظاظ ظقحىؼ و نع ضهمگیى

 با و آهع ؼوؿى ؼوی بؽ هاظؼ چهماو بؽابؽ ظؼ يیؿ او های اقحطىاو بؼع لسظاجی... ايعاضحًع خىناو
...  آهیطث هن ظؼ بؽاظؼل های اقحطىاو

... ظانث یویى پؽوؼظگاؼل ظیعاؼ به و بىظ اقحىاؼ ضىظ ظیى بؽ اها هاظؼ

 بؽاظؼ ظو همايًع يیؿ او با... ايعاؾيع آو ظؼ و ببؽيع ظیگ قىی به ؼا قىم كؽؾيع جا ظاظ ظقحىؼ كؽػىو قپف
... کؽظيع ؼكحاؼ ظیگؽ

 گعاضحه ؼوؿى ظؼ يیؿ ؼا چهاؼم كؽؾيع ظاظ ظقحىؼ كؽػىو پف... بىظ ثابث ضىظ ظیى بؽ همچًاو هاظؼ
...  بیًعاؾيع
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 قؽباؾاو... بىظ کؽظه آویؿاو هاظؼل به ؼا ضىظ بىظ قال و قى کن که او... آهعيع او قىی به قؽباؾاو
 ؼوی بؽ هاظؼ های انک... ايعاضث هاظؼ پاهای به ؼا ضىظ و گؽیكث کىظک اها... ببؽيع ؼا او ضىاقحًع
 قؼی... گیؽظ ضىظ آؿىل به بؽاظؼل با همؽاه يیؿ ؼا او کؽظ هی قؼی زال ایى ظؼ و ؼیطث هی پاهایم

...  کؽظيع خعا هاظؼ اؾ ؼا او اها... ببىیع و ببىقع ؼا او كؽام اؾ پیم کؽظ هی

 يیؿ ؼا او و يکؽظيع ؼزن او به اها... آوؼظ هی ؾباو به ياهلهىم قطًايی و گؽیكث هی زال ایى ظؼ کىظک
... نع هٓغ يعایم و نع ياپعیع ؼوؿى ظؼ کىظک بعو... ايعاضحًع خىناو ؼوؿى ظیگ ظؼ

 بىظ نًاوؼ ؼوؿى ؼوی بؽ که ؼا او قلیع های اقحطىاو و کؽظ هی ازكاـ ؼا كؽؾيع گىنث بىی هاظؼ
 ظاظه نیؽ او به ال قیًه اؾ و بىظ كهؽظه ضىظ ی قیًه به ؼا او باؼها... گؽیكث هی كؽاهم بؽای و ظیع هی
... بىظ گؽیكحه ال گؽیه بؽای و بىظ يطىابیعه او بؽای که ها نب چه... بىظ

...  کؽظ هی باؾی او هىهای با و ضىابیع هی او ظاهاو ظؼ که ها نب چه

... کًع پیهه يبؽ و يعهع ظقث اؾ ؼا ضىظ ثبات کؽظ قؼی اها

 به کىظک... گؽكحًع او اؾ بىظ نیؽضىاؼ کىظکی که ؼا او كؽؾيع آضؽیى و آهعيع او قىی به قؽباؾاو باؾ
 كؽؾيع ظیع ؼا هاظؼ هًیبث و نکكحگی که ضعاويع... ؼیطث هی انک يیؿ هاظؼ... کؽظ هی گؽیه نعت

: گلث هاظؼ به کىظک... آوؼظ قطى به ؼا نیؽضىاؼه

... هكحی زن بؽ جى... کى يبؽ هاظؼم

... نع ياپعیع ظاؽ، ؼوؿى ظیگ ظؼ ضىاهؽايم و بؽاظؼاو ظیگؽ هايًع و نع هٓغ يیؿ او يعای قپف

 اؾ جاؼ چًع هًىؾ... بىظ ظهايم ظؼ هاظؼ نیؽ ی هايعه باهی هًىؾ که زالی ظؼ ايعاضحًع ؼوؿى ظؼ ؼا او
... بىظ لباقم ؼوی بؽ هایم انک هًىؾ... بىظ ظقحايم ظؼ هاظؼ هىهای

 ظؼ گىنحهاو و... بىظ نًاوؼ خىناو ؼوؿى ؼوی بؽ آياو های اقحطىاو جًها و... ؼكحًع كؽؾيعل پًح هؽ
... نع هی پطحه ظیگ
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 که کكايی... كؽؾيعايم کكايی؟ چه های اقحطىاو... کؽظ هی يگاه ها اقحطىاو آو به ظاؿعیعه هاظؼ
 نعيع هی خعا او اؾ کمی اگؽ که هایم خگؽگىنه... کؽظيع هی ضًعه و ناظی اؾ پؽ ؼا ضايه همیهه

... ظویعيع هی او آؿىل به ؼكحى بؽای که كؽؾيعايم... يعانث ؼا قیًه ظؼ هايعو ْاهث هلبم گىیا

 پاک ؼا هایهاو انک و پىنايع هی لباـ ها آو به ضىظ ظقحاو با که... كهؽظ هی قیًه به ؼا آياو که
... کؽظ هی

 ؾوظی به... گػانحًع جًها ؼا او و... کهحًع چهمايم هوابل و گؽكحًع او اؾ یکی یکی ؼا همه... ایًک و
... پیىقث ضىاهع آياو به يیؿ او

 يؿظ آيچه که ظايكث اها... ظهع يدات ػػاب ایى اؾ ؼا آياو کلؽ ی کلمه یک گلحى با جىايكث هی
... اقث هايعگاؼجؽ و بهحؽ اقث ضعاويع

... ؼايعيع ظیگ قىی به و بؽظيع زمله او به وزهی قگايی همايًع كؽػىيیاو... بىظ هايعه او جًها اکًىو

 هن با یاظ به و کؽظ يگاه كؽؾيعايم های اقحطىاو به ايعاؾيع، ظیگ ظؼوو جا کؽظيع بلًع ؼا او که هًگاهی
... ظاؼم ضىاههی جى اؾ: گلث و کؽظ كؽػىو به ؼو... اكحاظ ظيیا ؾيعگی ظؼ بىظيهاو

 ضىاههی؟ چه: گلث كؽػىو

... کًی ظكى هبؽ یک ظؼ ؼا کىظکاين و هى های اقحطىاو ایًکه: گلث

 ظاؽ ؼوؿى بؽ هایم اقحطىاو و قىضث بعيم... ايعاضحًع ظیگ ظؼ ؼا او و بكث ؼا چهمايم قپف
... نع نًاوؼ

! بؽظ اخؽی چه و ؾو آو ظانث ثباجی چه

... يمىظ باؾگى ضىظ یاؼاو بؽای و ظیع چهن به ؼا او يؼین اؾ هكمحی هؼؽاج نب ظؼ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ
 بىی بؽظيع اقؽاء به هؽا که هًگاهی»: كؽهىظ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا ؼقىل که کًع هی ؼوایث بیهوی

 كؽؾيعاو و كؽػىو ظضحؽ ؾو نايه[ بىی] ایى: گلحًع چیكث؟ بىی ایى: گلحن... کؽظم ازكاـ ؼا ضىنی
... « ..اوقث
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 ...آوؼظ ظقث به بكیاؼی آقایم جا کؽظ جسمل ؼا کمی ؼيح! اکبؽ الله

و اهیع اقث که اکًىو ظؼ ... آو ؾو هىهى به يؿظ آكؽیعگاؼ ضىظ ؼكث و همدىاؼ پؽوؼظگاؼ ضىظ گؽظیع
زال او اهؽوؾ بهحؽ اؾ زال و ؼوؾل ... ها و ؼوظها و خایگاهی ؼاقحیى يؿظ پاظناهی جىايا بانع بههث

 ...ظؼ ضىنی و ؾیبایی بیهحؽ اؾ ظيیا... ظؼ ظيیا اقث

اگؽ ؾيی اؾ اهل بههث بؽ اهل ؾهیى »: كؽهىظيع ـ يلی الله ػلیه وقلن ـاقث که ؼقىل الله  يؿظ بطاؼی ؼوایث
يمایاو نىظ هیاو آو ظو ؼا ؼونى ضىاهع قاضث و بىی ضىنم هیاو آقماو و ؾهیى ؼا پؽ ضىاهع کؽظ 

 ...«نک ؼوقؽی وی بهحؽ اؾ ظيیا و ها كیها اقث و بی

هؽ که واؼظ بههث نىظ ضىنی »: كؽهىظ الله ػلیه وقلن ـ ـ يلیهمچًیى هكلن ؼوایث يمىظه که پیاهبؽ 
ؼوظ و او ظؼ بههث اؾ  ال اؾ بیى يمی نىظ و خىايی نىظ، لباقم کهًه يمی بیًع و اككؽظه يمی هی

چیؿهایی بؽضىؼظاؼ اقث که يه چهمی ظیعه و يه گىنی نًیعه و يه به هلب ايكايی ضٓىؼ کؽظه، و هؽ 
 ...«کًع كؽاهىل هیکف واؼظ بههث نىظ ػػاب ظيیا ؼا 

ها پىنیعه  ها، ؾیؽا بههث با ياضىنی نىظ هگؽ با هواوهث ظؼ بؽابؽ نهىت اها کكی واؼظ بههث يمی
ها ظؼ لباـ و ؿػا و يىنیعيی و ضؽیع و كؽول  ها، بًابؽایى پی گؽكحى نهىت نعه و آجم با نهىت

ها  بههث با ياضىنی»: ايع ؼهىظهف ـ يلی الله ػلیه وقلن ـچًايکه ؼقىل الله ... ؼاهی اقث به قىی آجم
 ...«ها پىنايعه نعه و آجم با نهىت

 !ی پىل در قبر کیطه

آؼایهگؽ ظضحؽ كؽػىو با وخىظ كحًه و آؾهایم بؿؼگی که با آو ؼوبؽو نع بؽ ظیى ضىظ ثابث هعم هايع، 
 آو اظای ظؼ همچًاو و يعاؼيع ؼا يماؾ بؽ پایبًعی ْاهث زحی که ظضحؽايی آو اهؽ اقث ػدیب اها

... ظهًع هی هؽاؼ کلؽ ضٓؽ ظؼ ؼا ضىظ يمىظه جؽک ؼا آو کلی به جا کًًع هی جكاهل

 آيها و ها هیاو که پیمايی»: كؽهایع هی ،يمىظه ؼوایث جؽهػی چًايکه ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ ؾیؽا
... «اقث نعه کاكؽ گىیع جؽک ؼا آو که هؽ پف اقث؛ يماؾ اقث،



 29    او یک هلکه اقث

 

 

 ػػاب نیٓاو با همؽاه خهًن، ظؼ و قاؾظ هی خاوظايه آجم ظؼ ؼا او ضعاويع گىیع، جؽک ؼا يماؾ که هؽ
... يىنايع هی زمین اؾ و قاؾظ هی ظوؼ هایم يؼمث اؾ و ظهع هی

ظؼ زالی که او ... آوؼظه که ؾيی ظؼگػنث و بؽاظؼل او ؼا به ضاک قپؽظ« الکبائؽ»غهبی ظؼ کحاب ضىظ 
هًگام باؾگهث کیكه ... های او بىظ ظؼ هبؽ اكحاظ و هحىخه يهع ای که زاوی قکه کؽظ، کیكه ؼا ظكى هی

کؽظ جا آيکه به خكع به هبؽ ضىاهؽ ضىظ باؾگهث و آو ؼا يبم ... ؼا يیاكث و ظايكث که ظؼ هبؽ اكحاظه
...  ضىاهؽل ؼقیع و ظیع که هبؽ وی پؽ اؾ آجم اقث

به : گؽیكث به يؿظ هاظؼل ؼكث و گلث ها ؼا بؽ وی ؼیطث و ظؼ زالی که به نعت هی جؽقیع و ضاک
ظاظ؟  هى بگى ضىاهؽم چه کاؼی ايدام هی

پؽقی؟  بؽای چه ایى ؼا هی: هاظؼ گلث

! های آجم بىظ هاظؼ هى ظیعم که هبؽل پؽ اؾ نؼله: گلث

کؽظ و آو ؼا اؾ وهحم به  ايگاؼی هی ضىاهؽت ظؼ هىؼظ يماؾ قهل: هاظؼ که چًیى نًیع گؽیكث و گلث
... ايعاضث جاضیؽ هی

گؿاؼظ هگؽ پف  يماؾ يبر ؼا يمی... ايعاؾظ ایى اقث زال و ؼوؾ کكی که يماؾ ؼا اؾ وهث آو ػوب هی
... ايعاؾظ ت به جاضیؽ هییا ظیگؽ يماؾها ؼا به همیى يىؼ... اؾ ْلىع آكحاب

! ضىايع چه ضىاهع بىظ؟ زال كکؽ کًیع وَؼیث کكی که ايال يماؾ يمی

ظو جى به يؿظ هى آهعيع و هؽا با ضىظ بؽظيع، پف به [ ظؼ ضىاب]»: كؽهایع هی ـ يلی الله ػلیه وقلن ـؼقىل الله 
ياگهاو ... ایكحاظه بىظو هؽظی ظیگؽ با قًگی ظؼ ظقث باالی قؽل ... هؽظی ؼقیعین که ضىابیعه بىظ

وهحی باؾگهث قؽ ... با قًگ بؽ قؽل ؾظ و قپف قًگ ؿلث ضىؼظ و آو هؽظ ؼكث و قًگ ؼا آوؼظ
... هؽظی که ضىابیعه بىظ ظوباؼه به زالث يطكث باؾگهث، پف ظوباؼه هماو کاؼ ؼا با او جکؽاؼ کؽظ

گؽكث اها آو  که هؽآو ؼا كؽا هی ایى هؽظ کكی بىظ: ایى ظو کیكحًع؟ ظو كؽنحه گلحًع! قبساو الله: گلحن
... «ضىابیع و اؾ يماؾ كؽٌ هی(... کؽظ یؼًی به آيچه ظؼ آو بىظ ػمل يمی)کؽظ  ؼا ؼظ هی
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 6چۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ    ۉ       ۉ  چ 

... «ظايكحًع ػػاب آضؽت هٓؼا بؿؼگحؽ اقث چًیى اقث و اگؽ هی[ ظيیا]ػػاب »

 غهبايى

... بىظ بؽ جطث  هلکهیک او 

... هایی يق ظاظه نعه ای يؽم و بالم اؼیکهبؽ 

... ظانحًع ال هی ای که گؽاهی هیاو ضعهحکاؼايی که ظؼ ضعهث او بىظيع و ضايىاظه

... اها با ایى وخىظ هىهى بىظ و ایماو ضىظ ؼا پًهاو يگاه ظانحه بىظ

... کؽظ که ظؼ ياؾ و يؼمث ؾيعگی هی... ؾو كؽػىو... او آقیه اقث

گیؽيع، ههحام  هی قبوثؼويع و اؾ هن  که به آقماو هی کاؼواو نهیعاو ؼا ظیعاها هًگاهی که 
... خىاؼی كؽػىو ؼا بع ظايكث خىاؼی پؽوؼظگاؼل نع و هن هن

... هًگاهی که كؽػىو، آو ؾو هىهى ؼا کهث، يؿظ همكؽل آقیه ؼكث و يیؽوی ضىظ ؼا به ؼش او کهیع

! ای چوعؼ بؽ ضعاويع خؽی نعه! وای بؽ جى: آقیه اها بؽ قؽ او كؽیاظ ؾظ و گلث

... قپف ایماو ضىظ ؼا ػلًی کؽظ

... كؽػىو ضهمگیى نع و قىگًع ضىؼظ که او ؼا نکًده ظهع، یا آيکه به ضعاويع کلؽ وؼؾظ

های آهًیى  ای بطىابايًع و ظقحاو و پاهایم ؼا به هیص قپف ظقحىؼ ظاظ جا او ؼا ظؼ بؽابؽل بؽ جطحه
.. .ببًعيع و نؽوع به ؾظو او کؽظيع

... ها اؾ اقحطىاو وی خعا گؽظیع آيوعؼ او ؼا ؾظيع که ضىو اؾ بعو او ؼواو نع و گىنث

: هًگاهی که ظؼظل ؾیاظ نع و هؽگ ؼا يؿظیک ظیع چهماو ضىظ ؼا به آقماو ظوضث و گلث
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 7چ  ې     ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ

كؽػىو و کاؼ او يدات ظه و هؽا اؾ هىم ای يؿظ ضىظت ظؼ بههث بكاؾ و هؽا اؾ  پؽوؼظگاؼا بؽاین ضايه»
... «قحمگؽاو يدات ظه

.. ظػای او به آقماو باال ؼكث

... ی وی ؼا ظؼ بههث به او يمایايع ضعاويع ضايه: گىیع ابى کثیؽ هی

... پف لبطًعی ؾظ و خاو ظاظ

... آؼی، هلکه خاو ظاظ

... ظکؽ ضىؼ و ػٓؽهای ضىنبى و ناظی و قؽوؼ ؾيعگی هیای که هیاو ُب  هلکه

... های ؾیبا و ػٓؽها و ضعهحکاؼاو و ظوقحاو ضىظ ؼا ؼها کؽظ لباـ

... و هؽگ ؼا بؽگؿیع

... کًع ای که بطىاهع ؾيعگی هی اها اهؽوؾ ظؼ هؽ يؼمث و ضىنی

چؽا چًیى يبانع؟ 

 ...های زؽام به قىظ او جمام نع يبؽ او بؽ ْاػات و هواوهث ظؼ بؽابؽ نهىت

یذ خايه  !ای از هروار

 ...اها ایى پایاِو کاِؼ ؾياو يیکىکاؼ يیكث... به قىی پؽوؼظگاؼ ضىظ ؼكثآو هلکه 

ؼكث  هی ءپیم اؾ آيکه به پیاهبؽی بؽقع به ؿاؼ زؽا ـ يلی الله ػلیه وقلن ـبطاؼی ؼوایث کؽظه اقث که پیاهبؽ 
... نع و ظؼ آيدا به ػباظت ههـىل هی

: و خبؽئیل به يؿظ وی آهع و گلثؿاؼ به ػباظت ههـىل بىظ ياگها ؼوؾی ظؼ زالی که ظؼ قکىِت 
... بطىاو

                                                           

 ۱۱: جسؽین  -7
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ای  يه ياهه... جىاين هیه ام و و ای يطىايعه هؽگؿ يىنحه»: و گلث جؽقیعاؾ او  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
... «ام ام و يه ضىايعه يىنحه

: قپف ؼهایم کؽظ و گلث... خبؽئیل او ؼا گؽكث و به ضىظ كهاؼ ظاظ جا خایی که به قطحی اكحاظ
... ضىاوب

... «جىاين بطىاين يمی»: كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 

قپف ؼهایم کؽظ و ... جا خایی که به قطحی اكحاظ... باؾ او ؼا ظؼ آؿىل گؽكث و به ضىظ كهاؼ ظاظ
... بطىاو: گلث

نؽظ، ْىؼی که به باؾ خبؽئیل او ؼا ظؼ آؿىل ف... «جىايایی ضىايعو يعاؼم»: گلث ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
: قطحی اكحاظ و ؼهایم کؽظ و گلث

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک ک ک ک  چ

 8چگ

بطىاو و پؽوؼظگاؼ جى ( ۲)آكؽیع ايكاو ؼا اؾ ضىو بكحه ( ۱)بطىاو به يام پؽوؼظگاؼت که آكؽیع »
« ظايكث آهىضث ايكاو ؼا آيچه يمی( ۴)هلن آهىضث  ی او که به واقٓه( ۳)جؽیى اقث  گؽاهی

ایى آیات ؼا نًیع و آو يسًه ؼا ظیع به نعت جؽقیع و هلبم  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـهًگاهی که پیاهبؽ 
هؽا ... هؽا بپىنايیع»: قپف به نهؽ باؾگهث و بؽ ام المىهًیى ضعیده واؼظ نع و گلث... لؽؾیع

... و ؼا پىنايعيعقپف ظؼاؾ کهیع و ا... «بپىنايیع

... ظايكث چه چیؿ باػث جؽـ او نعه يگؽیكث و يمی ام المىهًیى او ؼا هی

قپف ؼو به ضعیده کؽظ و ظاقحايم ؼا ... هعجی آؼام هايع جا آيکه جؽقم ضىابیع ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
... «بؽ ضىظم جؽقیعم... ای ضعیده»: بؽایم باؾگى کؽظ و گلث
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هكحمًعاو ؼا ... ؼزن هكحی ی ؼظ، جى پایبًع يلهکضعاويع هؽگؿ جى ؼا َایغ يطىاهع : ضعیده گلث
... کًی و ظؼ ؼاه زن، ههکالت ؼا جسمل هی يمایی هیاؾ ههماياو پػیؽایی ... کًی کمک هی

بى يىكل بؽظ که ؼا به يؿظ پكؽ ػمىیم وؼهة  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـبلکه پیاهبؽ ... و به ایى ايعاؾه اکحلا يکؽظ
يىنث و اؾ  ضىايع و هی پیؽی يابیًا بىظ و ظؼ خاهلیث به ظیى يًؽايیث گؽویعه بىظ و ايدیل ؼا هی

گاه بىظ ... ظاقحاو پیاهبؽاو آ

... گىیع ات چه هی بهًى بؽاظؼؾاظه... پكؽ ػمىای : همؽاه با پیاهبؽ به يؿظ او ؼكث و گلث

ای ای پكؽ ػمى؟  چه ظیعه: وؼهة گلث

... آيچه ؼا ظیعه بىظ و آیات هؽآو ؼا بؽایم باؾگى کؽظ يلی الله ػلیه وقلن ـ ـپیاهبؽ 

ؼوؾی که هىهث جى  ای کال... يع بؽ هىقی كؽو كؽقحاظای اقث که ضعاو ایى هماو كؽنحه: وؼهه گلث
... بىظم کًًع، هى خىاو و هعؼجمًع هی ؼا اؾ نهؽ بیؽوو هی

 «!کًًع؟ آياو هؽا بیؽوو هی»: گلث و ظؼ نگلث نع ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 

و اگؽ آو ؼوؾ ؼا ظؼک يماین ... ايع کكی پیاهی هايًع جى يیاوؼظه هگؽ آيکه با او ظنمى نعه! آؼی: گلث
... جى ؼا به ضىبی یاؼی ضىاهن ظاظ

ضعیده ... همؽاه با همكؽل ضعیده اؾ يؿظ وؼهه بؽضاقحًع ـ يلی الله ػلیه وقلن ـقپف ؼقىل ضعا 
ه ظوؼاو اقحؽازث به پایاو ؼقیعه و همؽاه با همكؽل هىؼظ آؾهایم و قطحی هؽاؼ ضىاهع ظايكث ک هی

... ال بیؽوو ؼايعه ضىاه نع و هىؼظ آؾاؼ هؽاؼ ضىاهع گؽكث اؾ ضايه... گؽكث

زال آيکه او ظؼ ثؽوت و ياؾ و يؼمث و ازحؽام و زؽهث ؾيعگی کؽظه بىظ و ایًک ظانث به قىی بال و 
.. .ظانث قطحی گام بؽهی

بلکه به پؽوؼظگاؼ ضىظ ایماو آوؼظ و ... یاؼی ظیى ظقث بؽظانث؟ یا نک آوؼظ؟ هؽگؿ اؾاها آیا 
... پیاهبؽل ؼا با هال و ؼای و جالل ضىظ یاؼی ظاظ و جا ظیعاؼ پؽوؼظگاؼ بؽ همیى زال هايع
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... ی پیاهبؽ ضعاا: آهع و گلث ـ يلی الله ػلیه وقلن ـاهام هكلن ؼوایث يمىظه که خبؽئیل به يؿظ ؼقىل ضعا 
هًگاهی که يؿظت آهع ... آیع و ظؽكی اؾ ؿػا یا يىنیعيی با ضىظ ظاؼظ ایى ضعیده اقث که ظاؼظ هی

ظؼ بههث هژظه بعه که يه ظؼ آو قالم پؽوؼظگاؼ و هى ؼا به او بؽقاو و او ؼا به هًؽی اؾ هؽواؼیع 
... آؼاهی اقث و يه قطحیيا

اؾ هؽظاو ... ها ؼا جؽک گلث اقالم آوؼظ و ػباظت بث يطكحیى کكی که... ایى بىظ ظاقحاو ضعیده
جا خایی که جاؼیص بػل و بطهم او ؼا هثال ؾظه ... قبوث خكث و ههؽهايايی اؾ ضىظ به خای گػانث

... و ها ؼا به اهحعای به او كؽا ضىايعه اقث

يع پػیؽایی او كاخؽاو جىخهی يکؽظ و ظؼ هوابل، پاظال او ایى نع که ضعاو ی به جىهیى کاكؽاو و نبهه
... ای چًیى بؽایم جعاؼک ظیع ؼا ظؼ بههث آهاظه قاضث و ضايه

و او اؾ چًیى بهاؼجی ناظ نع و بؽ ػباظت و جالل ضىظ اكؿوظ و ظؼ زالی به ظیعاؼ پؽوؼظگاؼل ؼكث 
: که اؾ وی ؼاَی بىظ

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ چ

 9 چ﮻ ﮼﮽  ﮾ ﮿﯀  ﯁      

آو ؼوظها ظؼ خؽیاو [ ظؼضحاو]وػعه ظاظه که اؾ ؾیؽ [ ظؼ بههث]هایی  هىهى باؽ الله به هؽظاو و ؾياو»
های خاوظاو، و ضهًىظی الله  های پاک ظؼ بههث ضايه[ يیؿ]هايًع و  خاوظايه ظؼ آو هی[ که]اقث 

... «ایى اقث هماو پیؽوؾی بؿؼگ. بؿؼگحؽ اقث

... ضعاويع اؾ هاظؼهاو، ام المىهًیى ضعیده ؼاَی باظ

ظضحؽاو ها اؾ ایهاو پیؽوی ضىاهًع کؽظ؟ آیا جى به وی اهحعا ضىاهی کؽظ؟ جا جى يیؿ همايًع او ظؼ  آیااها 
ای اؾ هؽواؼیع ظانحه بانی؟ بی هیچ ؿن و ايعوه و قطحی؟  بههث ضايه
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یى ضربه  ...آخر

 ...قمیه هاظؼ ػماؼ

... آوؼظيعاقالم  ، او و همكؽ و كؽؾيعلظػىت آؿاؾ نعهًگاهی که ... کًیؿ ابىخهل بىظ او

بكث جا آيکه اؾ  ها ؼا ؾیؽ آكحاب هی آو... ی آياو يمىظ ابىخهل پف اؾ آو نؽوع به آؾاؼ و نکًده
... نعيع گؽقًگی و جهًگی به هؽگ يؿظیک هی

نعيع و ضىو بؽ  ظؼ زالی که نکًده هی ،آهع به يؿظ آياو هی ـ يلی الله ػلیه وقلن ـظؼ ایى زال پیاهبؽ ضعا 
ؾضمی بىظ و به قبب جاؾیايه هایهاو اؾ جهًگی جؽک بؽظانحه بىظ و بعيهاو  لب ...بعيهاو خاؼی بىظ

... قىؾايع ضىؼنیع بعيهاو ؼا هی

يبؽ کًیع ای آل یاقؽ که ... يبؽ کًیع ای آل یاقؽ»: گلث آهع و هی پیاهبؽ اؾ زال آياو به ظؼظ هی
... «گاه نما بههث اقث وػعه

... آهع و هلبهاو اؾ نًیعو ایى بهاؼت به پؽواؾ ظؼ هی آهع هایهاو به وخع هی با نًیعو ایى قطى ظل

: ناو اكؿوظ و گلث به نعت ضهمگیى نع و بؽ نعت نکًده ،ياگهاو ابىخهل، كؽػىِو ایى اهث
ظؼ ایى هًگام به قىی ... اها خؿ بؽ ثبات و يبؽناو اكؿوظه يهع... هسمع و ضعایم ؼا ياقؿا بگىییع

ظؼ زالی که همكؽ ... قمیه كؽیاظی اؾ ظؼظ کهیع... ال ؼا بلًع کؽظ و بؽ او كؽو آوؼظ قمیه ؼكث و يیؿه
... يگؽیكحًع ظ کهیعه نعه بىظيع و او ؼا هیو كؽؾيعل کًاؼ او به بى

... گلث ظاظ و جکبیؽ هی و قمیه ظؼ ایى زال خاو هی... گلث ظاظ و کلؽ هی ابىخهل اها كسم هی
... ؼَی الله ػًها... ضىظ بعو قمیه ؼا جکه جکه کؽظ جا آيکه خاو ظاظ ی ابىخهل با يیؿه

ی که پؽوؼظگاؼل اؾ او ؼاَی بىظ و بؽ ظیى ضىظ هؽظ ظؼ زال... خاو ظاظ و چه ؾیبا بىظ هؽگ او... آؼی
... پایعاؼ

... خالظ اهمیحی ظاظ و يه به كؽیب او ی هؽظ و يه به نکًده

... اها آه و ايعوه بؽ بؽضی اؾ ظضحؽاو اهؽوؾ
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ظؼ ... نىيع گیؽيع و اؾ ؼاه ضعاويع هًسؽف هی ؼاه گمؽاهی ؼا ظؼ پیم هی ،بؽضی اؾ آياو با کمحؽ اؾ ایى
اؾ نکًده ظاؼيع، اها با ایى وخىظ نًىایی ضىظ ؼا  ینالهی بؽ بعيهاو كؽو آهعه و يه جؽـزالی که يه 

های ياهًاقب، و ظاهى ضىظ ؼا با کلمات  اؼؾل، و ظیعگاو ضىظ ؼا با ظیعو كیلن های بی با نًیعو جؽايه
کًع و زداب ضىظ ؼا اقیؽ ايساب نهىات و هعپؽقحاو هؽاؼ  پكؽاو آلىظه هی ػانوايه و كؽیِب 

... ظهع هی

 آبی از آضماو

 ...کؽظيع آو ؾياو بؽ آؾهایم و كحًٔه آهى گعاضحه و ظوؼی اؾ ؾو و كؽؾيع يبؽ هی... آؼی

 ...ها بؽای هسبث ظیى ضعا و بؿؼگعانث پؽوؼظگاؼ خهايیاو بىظ همٔه ایى

کؽظيع و اؾ نؽف ضىظ ظقث  زداب ضىظ ؼا ؼها يمی... آهعيع آياو اؾ هیچ بطم ظیًهاو کىجاه يمی
ؾيايی که جًها بؽای یک هعف ؾيعگی ... نع ناو جمام هی ظانحًع، زحی اگؽ به هیمث ؾيعگی  يمی بؽ

 ...چگىيه به ظیى ضىظ ضعهث کًًع: کؽظيع هی

 ...کؽظيع هال ضىظ، وهث ضىظ و زحی خاو ضىظ ؼا كعای ایى ظیى هی

 ...ؿن ظیى ؼا به ظول گؽكحًع و یویى زايل يمىظيع

 ...ام نؽیک ايًاؼی

... ضكحیى کكايی بىظ که ظؼ هکه اقالم آوؼظاؾ و وی

ایمايم هىی نع و ... هًگاهی که هعؼت کاكؽاو و َؼق هىهًاو ؼا ظیع، باؼ ظػىت ؼا به ظول گؽكث
  ...هًؿلث پؽوؼظگاؼ ؼا بؿؼگ ظايكثهوام و 

هی ها و کؽظ و اؾ پؽقحم بث ؼكث و آياو ؼا به اقالم ظػىت هی او به ْىؼ پًهايی به يؿظ ؾياو هؽیم هی
... کؽظ هی
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گاهی یاكحًع و بكیاؼ ضهمگیى نعيع او هؽیهی يبىظ که هىهم اؾ وی ... جا آيکه کلاؼ هکه اؾ کاؼ او آ
پیماياو ها هكحًع با  اگؽ ایًگىيه يبىظ که هىم جى هن: پف کلاؼ هکه او ؼا گؽكحًع و گلحًع... زمایث کًًع

... بؽین يین و به يؿظ هىهث هیک اها جى ؼا اؾ هکه بیؽوو هی... کؽظین جى چًیى و چًاو هی

  ...ای يگػانحًع او پاالو و پاؼچهاها بؽای آيکه ػػاب بکهع ؾیؽ ... او ؼا بكحًع و بؽ نحؽ گػانحًع

ی کیًه و اؾ ؼو... که يؿظیک بىظ بمیؽظ جا خایی ،قپف قه ؼوؾ ظؼ ؼاه يه به او آب ظاظيع و يه ؿػا
بكحًع، قپف او ؼا ظؼ ؾیؽ آكحاب  پای او ؼا هیکؽظيع ظقث و  هًگاهی که ظؼ هًؿلگاهی جىهق هی

... جًعـيم ی ظؼضحاو هی گػانحًع و ضىظ ظؼ قایه هی

...  ظؼ هكیؽ ضىظ ظؼ هًؿلگاهی كؽوظ آهعيع و او ؼا اؾ نحؽ پاییى آوؼظيع و ظؼ آكحاب بكحًع

... اؾ آياو آب ضىاقث اها به او آب يعاظيع

با ظقث ... ال ازكاـ کؽظ چیؿ قؽظی ؼا بؽ قیًه ظؼ زالی که اؾ جهًگی به جًگ آهعه بىظ ياگهاو
  ...ضىظ آو گؽكث و ظیع ظلى آب اقث

باؾ بؽای ... قپف باال ؼكث... باؾ پاییى آهع و اؾ آو يىنیع... قپف ظلى باال ؼكث... کمی اؾ آو يىنیع
... چًع باؼ پاییى آهع و آيوعؼ يىنیع که قیؽاب نع و هوعاؼی اؾ آو ؼا بؽ بعو و لباـ ضىظ ؼیطث

هًگاهی که کاكؽاو اؾ ضىاب بیعاؼ نعيع و ضىاقحًع زؽکث کًًع به يؿظ او آهعيع و ظیعيع بعو و 
! لباقم ضیف اقث و او ؼا ظیعيع که زالم ضىب اقث

بًع ضىظ ؼا : چگىيه ظؼ زالی که پاهایم بكحه اقث به آب ؼقیعه؟ به او گلحًع... جؼدب کؽظيع
  ظی و آب ها ؼا بؽظانحی و يىنیعی؟گهى

... پاییى آهع و اؾ آو يىنیعم وظلىی اؾ آقماو به قىی م... يه به ضعا قىگًع: كثگ

! نک ظیى او بهحؽ اؾ ظیى هاقث گىیع بی ؼاقث هی واهؼاً اگؽ : کاكؽاو همعیگؽ ؼا يگاه کؽظيع و گلحًع
ی آياو اقالم آوؼظيع و  همه... های آب ضىظ ؼا يگاه کؽظيع و ظیعيع همايٓىؼ اقث که بىظ قپف ههک

... هیع و بًع او ؼا باؾ کؽظيع و ظؼ زن وی يیکی يمىظيع
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آیع که  ام نؽیک ؼوؾ هیاهث ظؼ زالی هی... ی آياو به قبب يبؽ و پایعاؼی آو ؾو اقالم آوؼظيع همه
... ايع ی اػمالم هؽظاو و ؾيايی هكحًع که به ظقث او اقالم آوؼظه ظؼ ياهه

 !زيی از اهل بهػت

 ...ظاؼظآؼی جاؼیص ام نؽیک ؼا به یاظ 

 ...و همیًٓىؼ ؿمیًاء هاظؼ ايف بى هالک

 ضىظ هوابل ظؼ و نعم واؼظ بههث به»: كؽهایع هی ال ظؼباؼه ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا ؼقىل که کكی
... «اقث هلساو بًث ؿمیًاء او ظیعم ياگهاو... نًیعم پایی يعای

... قاؾ نگلحی ؾيی

 يُؽ بى هالک با قپف... کؽظ هی ؾيعگی خاهلیث ظؼ ظوؼاو، آو ظضحؽاِو  ظیگؽ هايًع ؾيعگی آؿاؾ ظؼ
  ...کؽظ اؾظواج

 قابواو با همؽاه يیؿ قلین ام و گلحًع لبیک ؼا آو ظػىت ايًاؼیاو اؾ گؽوهی ظهىؼ اقالم، هًگاهی
... آوؼظ اقالم يطكث،

 وی با همؽاه ضىاقث او اؾ و گؽكث ضهن وی بؽ و يپػیؽكث اها کؽظ ػؽَه همكؽل بؽ ؼا اقالم قپف
... ظؼگػنث همايدا و ؼكث نام به هالک... يپػیؽكث قلین ام اها... بؽوظ نام به هعیًه اؾ

 پیهی یکعیگؽ اؾ او ضىاقحگاؼی ظؼ ؾیاظی هؽظاو قبب همیى به و بىظ ؾیبا و ضؽظهًع ؾيی وی
  ...گؽكحًع هی

... آهع وی ضىاقحگاؼی به ـ بىظ يهعه هكلماو هًىؾ که ـ ابىْلسه آيکه جا

... کًع يمی ؼظ ؼا جى هايًع کكی ضىاقحگاؼِی [ ؾيی هیچ] و پكًعم هی ؼا جى هى: گلث وی به قلین ام
 ظیگؽ چیؿی و پػیؽم هی ههؽیه ػًىاو به ؼا همیى نىی هكلماو اگؽ... هكلماين هى و کاكؽی جى اها

... ضىاهن يمی

... ظاؼم ظیى هى اها: گلث ابىْلسه
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 ؼوییعه ؾهیى که اقث چىبی پؽقحی هی ؼا آو که ضعایی ظايی يمی هگؽ... اباْلسه ای: گلث قلین ام
 کؽظه؟ يداؼی ؼا آو زبهی كالو و

... آؼی: گلث

 يداؼ كالو و ؼوییعه ؾهیى اؾ که بپؽقحی ؼا ضعایی کهی يمی ضدالث آیا اباْلسه ای پف: گلث
... ضىاهن يمی جى اؾ ظیگؽ ای ههؽیه بیاوؼی ایماو اگؽ قاضحه؟ ؼا آو زبهی

 و الله اال اله ال او انهع: گلث و باؾگهث قپف و ؼكث آيگاه... کًن كکؽ جا بانع: گلث ابىْلسه
... الله ؼقىل هسمعا او انهع

 و... بیاوؼ ظؼ اباْلسه اؾظواج به هؽا ايف ای: گلث ايف كؽؾيعل به و نع ضىنسال بكیاؼ قلین ام
... ظؼآهع او اؾظواج به

! بىظ اقالم ال ههؽیه... يیكث قلین ام ی ههؽیه اؾ جؽ بااؼؾل ای ههؽیه هیچ

 گؽكث؟ ياظیعه ؼا ضىظ زن و يگؽكث ای ههؽیه زحی اقالم ؼاه ظؼ چگىيه ببیًیع

 اؼؾل با چگىيه کًع هی ؾيعگی ،اقث اقالم که هعف یک ؼاه ظؼ جًها که ظضحؽی ببیًیع... آؼی
... آوؼيع هی ؼوی او به هؽظم و ؼوظ هی باال هًؿلحم و هوام و نىظ هی

 آهعيع او پیهىاؾ به کًاو ناظی ههاخؽاو و ايًاؼ و آهع هعیًه به ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ که هًگاهی
 به ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا ؼقىل با ظیعاؼ بؽای هؽظم اؾ گؽوه گؽوه... گؽكث هًؿل ابىایىب ی ضايه ظؼ و

... آهعيع ابىایىب هًؿل

 ظيیا ظؼ که ؼا چیؿی جؽیى اؼؾل با ضىاقث و آهع بیؽوو هؽظم خمغ هیاو اؾ ايًاؼی قلین ام ياگهاو
...  يیاكث ضىظ كؽؾيع اؾ جؽ هسبىب ؼا چیؿی و کًع ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ جوعین ظاؼظ

 با اقث؛ ايف ایى... ضعا ؼقىل ای: گلث و آوؼظ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ ضعهث به ؼا ايف كؽؾيعل
... ؼكث ضىظ و... کًع هی ؼا نما ضعهث و هايع هی نما

... يمىظ ؼا او ضعهث نب و يبر و هايع ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا ؼقىل يؿظ ايف
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 *  *  *

 ؾيعگی بلکه... يمایع كؽاهىل ؼا ضىظ و کًع يیکىکاؼی هؽظم بؽابؽ ظؼ که يبىظ چًیى قلین ام اها
... بىظ ػدیب يیؿ ضعاويع جوعیؽ به ؼَایحم و نىهؽل به ال ؼقیعگی و او نطًی

 و ظانث ظوقث بكیاؼ ؼا او ابىْلسه... نع ابىػمیؽ يام به ؾیبا كؽؾيعی يازب ابىْلسه اؾ قلین ام
 يام به ای پؽيعه با که ظیع هی ؼا او گاه هؽ و ظانث ظوقث ؼا کىظک آو ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا ؼقىل بلکه

یؽ» ـَ یؽ؟ اؾ ضبؽ چه ابىُػمیؽ،: كؽهىظ هی کًع هی باؾی «ُي ـَ ! ُي

 ابىْلسه و گؽكث نعت کىظک بیماؼی ؼوؾی... نع ايعوهگیى بكیاؼ او و نع بیماؼ ابىْلسه كؽؾيع
... باؾگهث او يؿظ اؾ ظیؽ و ؼكث ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا ؼقىل يؿظ کاؼی قبب به

... بىظ او يؿظ هاظؼل که زالی ظؼ ظؼگػنث، بیماؼی نعت پی ظؼ کىظک

 ضىظم جا يگىییع چیؿی اباْلسه به: گلث و کؽظ آؼام ؼا آياو قلین ام اها گؽیكحًع او بؽای ضايه اهل
... کًن باؾگى بؽایم ؼا هُیه

 آهاظه ؼا ابىْلسه ؿػای و... ايعاضث آو بؽ ای پاؼچه و گػانث ضايه ی گىنه ظؼ ؼا کىظک پیکؽ قپف
... کؽظ

... پؽقیع کىظک زال اؾ باؾگهث ضايه به ابىْلسه که هًگاهی

... بانع ؼازث االو اهیعواؼم... نع آؼام: گلث قلین ام

... يعه جکايم اقث ؼازث االو: گلث و يگػانث قلین ام اها بؽوظ او يؿظ ضىاقث ابىْلسه

... بىظيع هن با ظهی و ؼكحًع ضلىت به ضىؼظ ؼا نام ابىْلسه آيکه اؾ پف... آوؼظ ؼا ؿػایم قپف

 يظؽت به... اباْلسه ای: گلث او به ظاؼظ ضىبی ؼوزی وَغ و اقث قیؽ ابىْلسه ظیع که هًگاهی
 ظاؼيع زن ضايىاظه آو آیا ظ،بال ضىظ اهايث ضىاهاو قپف بعهًع، ای ضايىاظه به ؼا اهايحی کكايی اگؽ

 ؾيًع؟ باؾ قؽ اهايث ظاظو اؾ

... يه: گلث
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 خایی جا هايع يؿظناو ْىاليی هعجی و بىظيع يهاظه ضايىاظه ایى يؿظ ؼا اهايحی کكايی آضؽ: گلث قپف
! ظهًع پف ؼا آو آیع يمی ظلهاو ايع آهعه آو يازباو که اکًىو... هكحًع آو يازب کؽظيع گماو که

... ايع کؽظه کاؼی بع: گلث ابىْلسه

... بطىاه ضعاويع اؾ ؼا آو اخؽ... گؽكث پف ؼا آو و بىظ ضعاويع اهايث كؽؾيعت: گلث قلین ام آيگاه

 و يبؽ ظؼ اههب قىگًع ضعا به: گلث قپف... ضىؼظ خا و نع ايعوهگیى نعت به ابىْلسه
... کؽظ آهاظه ظكى بؽای ؼا كؽؾيعل و بؽضاقث! نع يطىاهی ؿالب هى بؽ نکیبایی

 ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ... قاضث باضبؽ خؽیاو اؾ ؼا او و آهع ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا ؼقىل يؿظ به هًگام يبر

... يمىظ بؽکث ظػای ظو آو بؽای يیؿ ـ وقلن

... بىظيع ضىايعه ؼا هؽآو ناو همه که ظیعم ؼا آياو كؽؾيع هلث آو اؾ پف: گىیع هی ظاقحاو ایى ؼاوی

 گؽیباو هايًع ای خاهاليه کاؼهای که بعايع آو اؾ بؽجؽ ؼا ضىظ نع باػث قلین ام ظیى چگىيه ببیى
... بیًعاؾظ ؼاه واویال و آه و يىؼت و قؽ بؽ ؾظو و ظؼیعو

 و کًع آهاظه ؼا نىهؽل ؿػای قپف ظهع، خاو چهمايم بؽابؽ ظؼ کىظکم که ایع ظیعه ؾيی آیا
 قاؾظ؟ آهاظه او بؽای ؼا ضىظل

 بانع؟ ظانحه زکیمايه و يؽم چًیى بؽضىؼظی و ظؽیلايه چًیى ؼكحاؼی که ایع ظیعه ؾيی آیا

 *  *  *

 بؽکث و نىظ هی هًحهؽ ضیؽل نک بی بانع ظانحه یویًی و يعم و ایماو، و ظیى چًیى که ؾيی
 و ضیؽ اؾ يیؿ همكؽل و نىيع هی يالر كؽؾيعايم... گیؽظ هی بؽ ظؼ هن ؼا ال ضايه اهل کاؼهایم

... گیؽظ هی جاثیؽ او يالذ

... ؼوظ باالجؽ قلین ام با اؾظواج اؾ پف ابىْلسه هًؿلث و هوام که يیكث ػدیب بًابؽایى

 با همؽاه ابىْلسه ایًکه جا... کؽظ هی جهىین پؽوؼظگاؼ ْاػث و خهاظ و ظػىت به ؼا ابىْلسه قلین ام
... ؼكث يبؽظ هیعاو به هداهعاو ظیگؽ
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 به يیؿ ههؽکاو... پؽاکًعه بؽضی و نعيع کهحه آياو اؾ بكیاؼی... نع قطث هكلماياو بؽ يبؽظ کاؼ
... بؽظيع زمله او به ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا ؼقىل کهحى هًع

 با و نحاكحًع او قىی به ضعا پیاهبؽ اؾ ظكاع بؽای بىظيع گؽقًه و ؾضمی که زالی ظؼ او يیک یاؼاو اها
... ایكحاظيع نمهیؽها َؽبات و ها يیؿه و جیؽها خلى و گؽكحًع بؽ ظؼ ؼا او ضىظ بعو

 جیؽی ضعا پیاهبؽ ای: گلث هی و بىظ ظانحه ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ بؽابؽ ظؼ ؼا ضىظ ی قیًه ابىْلسه
... کؽظ هی ظكاع ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ اؾ زال همیى ظؼ و... جى گؽظو خای به هى گؽظو... يطىؼظ جى به

 نمهیؽل ی َؽبه ظیگؽی... ايعاضث هی جیؽ او قىی به یکی... ؾظيع هی َؽبه او به قى هؽ اؾ کاكؽاو
 وی بؽ که هایی ؾضن اثؽ بؽ که يکهیع ْىلی و... ؾظ هی ضًدؽ وی به ظیگؽی و آوؼظ هی كؽو وی بؽ ؼا

... اكحاظ ؾهیى بؽ بىظ نعه واؼظ

 واخب وی بؽ بههث که بپؽظاؾیع بؽاظؼجاو به»: گلث ضىظ یاؼاو به ضٓاب ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ
... بىظ يیؿه و جیؽ و نمهیؽ ی َؽبه ؾضن ظه اؾ بیم خای بعيم ظؼ که زالی ظؼ بؽظانحًع ؼا او... «نع

 يعای»: كؽهىظ هی ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ... گؽكث ظقث به ؼا ظیى پؽچن ابىْلسه آو اؾ پف
 چه اقث، ابىْلسه يعای كوّ ایى «اقث[ خىیاو خًگ اؾ] گؽوه یک اؾ بهحؽ لهکؽ ظؼ ابىْلسه

 او؟ خًگاوؼی و يیؽو به ؼقع

 تى کی هايًذ آياو خىاهی غذ؟... خىاهرم

ؾياو ؼا يیؿ هايًع هؽظاو به قىی اقالم كؽا ضىايع و با ؾياو همايًع هؽظاو بیؼث  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
 ... گلث يمىظ و با ؾياو همايًع هؽظاو قطى هی

 ...ؾياو و هؽظاو ظؼ پاظال و هداؾات بؽابؽيع

 :كؽهایع ضعاويع هحؼال هی
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ چ

 10چڱ ڱ

ک ايدام ظهع و هىهى بانع هٓؼا او ؼا با ؾيعگی پاکی زیات هؽ کف اؾ هؽظ یا ؾو که کاؼ يی»
... «ظاظيع پاظال ضىاهین ظاظ نک به آياو بهحؽ اؾ آيچه ايدام هی بطهین و بی[ زویوی]

 ـ يلی الله ػلیه وقلن ـهؽ یک اؾ ؾوخیى زوىهی بؽ ظیگؽی ظاؼظ و ؼقىل ضعا ... آياو ظؼ زوىم ايكايی بؽابؽيع
... «ها بؽ ؾيايحاو زوی ظاؼیع و ؾيايحاو يیؿ بؽ نما زوی ظاؼيعبعايیع که ل»: كؽهایع هی

: جوىا اقث ،جًها جؽاؾوی بؽجؽی بیى هؽظاو و ؾياو يؿظ الله

 11چڇ  ڍ ڍ ڌ ڌچ

... «جؽیى نما يؿظ الله باجوىاجؽیى نماقث همايا گؽاهی»

بًابؽایى او ... هؽ چه یک ؾو بؽای ضىظل ازحؽام هائل بانع ظیگؽاو يیؿ به او ازحؽام ضىاهًع گػانث
اقث و هؽ گاه ضیايث کؽظ اؼؾل ضىظ ؼا يیؿ اؾ ظقث ضىاهع  با اؼؾلجا هًگاهی که اهیى بانع، 

  ...ظاظ

با  او آنلحه نع، بؽضی اؾ آياوهًگاهی که هکه كحر نع، کاؼ کاكؽ... ؼا بًگؽ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـؼقىل ضعا 
... به يبؽظ پؽظاضحًع و بؽضی ظیگؽ اقالم آوؼظيع و گؽوهی ظیگؽ پًهاو نعيع هكلماياو

به يبؽظ بؽضاقحه بىظيع اؾ وی نکكث ضىؼظيع و گؽیطحًع و به  ـ ؼَی الله ػًه ـظو جى اؾ کكايی که با ػلی 
به ضعا : به آيدا آهع و گلث ـ ؼَی الله ػًه ـػلی ... ، ضىاهؽ ػلی پًاهًعه نعيعـ ؼَی الله ػًها ـام هايئ  ی ضايه

ـ يلی الله ػلیه ام هايئ ظؼ ؼا بؽ آو ظو بكث و به قؽػث ضىظ ؼا به ؼقىل ضعا ! قىگًع آياو ؼا ضىاهن کهث

چه باػث نعه . ..ضىل آهعی ام هايئ: که وی ؼا ظیع كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... ؼقايع وقلن ـ
ایًدا بیایی؟ 

                                                           

 ۹۷: ـ يسل10
 ۱۳: ـ زدؽات11
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: كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... کهع ام هی گىیع ظو هؽظی ؼا که هى پًاه ظاظه ػلی هی: ام هايئ گلث
... آياو ؼا يکهع... ظهین هؽ که ؼا جى پًاه ظهی پًاه هی

ضىظل به اؾظواج  ی او بعوو اخاؾه... ال ؼا ظاظه اقث همچًیى ضعاويع به ؾو زن جؼییى هكیؽ ؾيعگی
نىظ و اگؽ هىؼظ جهمث هؽاؼ گؽكث،  آیع و اؾ هالم خؿ با ؼَایث وی بؽظانحه يمی کكی ظؼ يمی

... گیؽظ جهمث ؾيًعه هىؼظ هداؾات هؽاؼ هی

پعؼل هلؿم به يیکی به اوقث و ... نىظ او هلؿم به بؽْؽف کؽظو يیاؾ او هی اگؽ يیاؾی ظانث ولِی 
... با او ی هلؿم به يگه ظانحى پیىيع بؽاظؼی و زكى ؼابٓه بؽاظؼل و ،ظانث او كؽؾيعل هلؿم به گؽاهی

: كؽهایع ضعاويع هحؼال هی... بلکه ظیى گاه او ؼا بؽ هؽظ هوعم ظانحه اقث

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ  ڌ چ

 12چڎ

هاظؼل به او باؼظاؼ نع، و هؽ ظم به [ چؽا که]پعؼ و هاظؼل قلاؼل کؽظین  ی و ايكاو ؼا ظؼباؼه»
... «ای ظچاؼ نع و پایاو ظوؼاو نیؽضىاؼگِی او ظو قال اقث َؼق و قكحی جاؾه

کعام یک اؾ هؽظم بیم اؾ ظیگؽاو ! ای ؼقىل ضعا: و ظؼ يسیسیى ؼوایث اقث که هؽظی گلث
... «قپف هاظؼت، قپف هاظؼت، قپف پعؼتهاظؼت، »: ظوقحی هى هكحًع؟ كؽهىظ ی نایكحه

اؾ ... کًع و پیؽؾيی ؼا بؽ ظول ضىظ ظاؼظ ابى ػمؽ ـ ؼَی الله ػًهما ـ هؽظی ؼا ظیع که ْىاف کؼبه هی
هاظؼم اقث که كلح اقث و بیكث قال اقث او ؼا بؽ ظول ضىظ : ایى کیكث؟ گلث: او پؽقیع

ام؟  ای ابى ػمؽ به يظؽ جى زوم ؼا اظا يمىظه... گػاؼم هی

! یک آهی که اؾ ؼوی ايعوه بؽای جى کهیعه ی و يه به ايعاؾه! هؽگؿ! هؽگؿ: ابى ػمؽ گلث

یقا  از يروژ به آفر

ايع؟  با ایى همه بؿؼگعانث و ازحؽام، چگىيه اهؽوؾه بكیاؼی اؾ ظضحؽاو ظقث اؾ یاؼی ظیى بؽظانحه
                                                           

 ۱۴: ـ لوماو12
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کًعه اؾ  و چگىيه ایى همه هًکؽات آنکاؼ نعه اقث؟ ػکف گًاه و ؼوابّ ياههؽوع و ها و جًاویؽ آ
... ها ػالهحی اقث بؽای يؿظیکی ػػاب ایى ی همه... ظهع هایی که ظؼ لباـ و زداب ؼش هی زؽام

بیًع اها جالنی ظؼ ؼاه ايکاؼ  های ضىظ هی کالقی ها ؼا هیاو يؿظیکاو ضىظ و ضىاهؽاو و هن ایى ی همه
هؽیک اؾ نما که هًکؽی ؼا »: كؽهایع هی قلن ــ يلی الله ػلیه وظهع، ظؼ زالی که ؼقىل ضعا  آو ايدام يمی

« ...ظیع آو ؼا جـییؽ ظهع

آیا جى يیؿ هًکؽاجی ؼا که ظؼ جىاو ظانحی جـییؽ ظاظی؟ 

ات به جى آویؿاو  کالقی با ایى وخىظ، ؼوؾ هیاهث چه زالی ضىاهی ظانث؟ هًگاهی که ظوقث و هن
ايدام هًکؽات و گًاهاو ظیعی چؽا ظقث ها ؼا جى که ها ؼا ظؼ زال : ياو به جى بگىیًعک نىيع و گؽیه

  يگؽكحی؟ چؽا ها ؼا يًیسث يکؽظی؟

کًًع؟  ببیى ؾياو و ظضحؽاو ؿیؽ هكلماو چٓىؼ بؽای ظیى ضىظ كعاکاؼی هی

ؼكحین  ؼاهی که هی... ظؼ قلؽی ظػىی بؽای پًاهًعگاو، ظؼ آكؽیوا بىظم: گىیع یکی اؾ ظػىجگؽاو هی
ظیعین و ظؼ  ظؼ ؼوبؽوی ضىظ به خؿ اهىاج هاقه يمی... ضكحه نىینبىظ که باػث نع  ياهمىاؼبكیاؼ 

... ظاظيع ؼقیعین هگؽ آيکه ها ؼا يكبث به ؼاهؿياو ههعاؼ هی ؼاهماو به هیچ ؼوقحایی يمی

... پًاهًعگاو ؼقیعیناؼظوگاه جا آيکه ضعاويع کاؼهاو ؼا آقاو کؽظ و به 

... م کؽظيع که بكحؽی کهًه ظؼ آو ايعاضحه بىظيعای كؽاه آياو اؾ ظیعو هى ضىنسال نعيع و بؽاین ضیمه

... آيوعؼ ضكحه بىظم که ضىظم ؼا ؼوی بكحؽ ايعاضحن و به هكیؽ قلؽی که ْی کؽظه بىظم كکؽ کؽظم
چه کكی ! یا نایع هن يىػی ؿؽوؼ... کؽظم گػنث؟ يىػی ازكاـ اكحطاؼ هی ظايیع ظؼ قؽم چه هی هی

ام ايدام  جىايع کاؼی ؼا که هى ايدام ظاظه کی هی! ه بانع؟همکى اقث ؾوظجؽ اؾ هى به ایًدا پا گػانث
! ظهع؟

... کؽظ جا آيکه يؿظیک بىظ ظچاؼ جکبؽ نىم و نیٓاو همچًاو ایى قطًاو ؼا به هى ظیکحه هی
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به چاهی ؼقیعین که اؾ اؼظوگاه پًاهًعگاو ظوؼ ... يبر هًگام بؽای گهث ؾظو ظؼ هًٓوه بیؽوو ؼكحین
ها ؾيی قلیع پىقث  هیاو آو... ظیعم که ظؽكهای آب ؼا به قؽ گػانحه بىظيع گؽوهی اؾ ؾياو ؼا... بىظ

... جىخهن ؼا خلب کؽظ

... ال پؽقیعم اؾ ظوقحن ظؼباؼه! اول كکؽ کؽظم یکی اؾ ؾياو هًٓوه اقث که بیماؼی پیكی ظاؼظ

نم هاه اقث ایًدا ؾيعگی ... اهل يؽوژ اقث و قی قال ظاؼظ... اؾ ؾياو جبهیؽی اقث :گلث
هؽ نب ... کًع ضىؼظ و ظؼ کاؼها کمکماو هی ؿػای ها ؼا هی... پىنع هايًع ها لباـ هی... کًع هی

ها يىنحى و ضىايعو و گاهی ؼهى یاظ  ؾيع و به آو ها زؽف هی کًع و با آو ظضحؽها ؼا خمغ هی
... ظهع هی

! کؽظ چه بیماؼاو که ظؼظناو ؼا کن هی... کهیع چه یحیمايی که او بؽ قؽناو ظقث هی

گمؽاهی که ظاؼظ به ایى  ی چه باػث نعه با وخىظ ػویعه! ایى ظضحؽ يؽوژی ؼا ببیى... ضىاهؽ هى
های قؽقبؿ آو ؼا جؽک گىیع؟  های ههلک بیایع و جمعو اؼوپا و ظنث بیاباو

ال ؼا ایًٓىؼ هىی قاضحه که ظؼ اوج خىايی همؽاه با ایى پیؽؾياو ؾيعگی کًع؟  چه چیؿ ػؿم و اؼاظه

کًی؟  هیازكاـ جسویؽ و

... ظاؼظظهع چًیى يبؽ و نکیبایی  او که به یک ظیى باْل ظػىت هی

بیًی ظضحؽاو ظػىجگؽ يًؽايیث اؾ آهؽیکا و بؽیحايیا و كؽايكه به كؼالیث  های آكؽیوا هی ظؼ بیهه
... ههـىلًع

 بعجؽیى ؿػا ؼا بطىؼيع و اؾ آب يهؽ... ای گلی ؾيعگی کًًع ای چىبی یا ضايه آیًع جا ظؼ کلبه هی
... ظ و ؾياو ؼا هعاوا کًًعواؾ کىظکاو يگهعاؼی کى... يعيىلب

ای ؼيگ پؽیعه و پىقحی ضهى و بعيی َؼیق باؾ  گؽظيع با چهؽه و هًگاهی که به قؽؾهیى ضىظ بؽهی
... کًًع ها ؼا بؽای ضعهث به ظیى ضىظ كؽاهىل هی ایى قطحی ی اها همه... گؽظيع هی
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جا ظیگؽاو به ... نىيع های ياهكلماو هحسمل هی يًؽايیایى کىنهی اقث که آو ... ػدیب اقث
! ػباظت ؿیؽ ضعا بپؽظاؾيع

 13چۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ

نما اؾ الله اهیعی ظاؼیع که آياو [ لی]کهًع و کهیع، آياو يیؿ همايًع نما ظؼظ هی اگؽ نما ظؼظ هی»
 ...«يعاؼيع

 :گىیع یکی ظیگؽ هی

 ضىاهی؟ گلحن چه هی... ؾيی خىاو بىظ... ظؼ ؾظ یکی... کؽظم ظؼ آلماو ؾيعگی هی

 ...ظؼ ؼا باؾ کى: گلث

پیم [ ظؼ زالی که جًهاین]ظؼ ظیى هى خایؿ يیكث جى ... هى هكلماين و کكی پیم هى يیكث: گلحن
 ...هى بیایی

 ...ايؽاؼ کؽظ و هى ظؼ ؼا باؾ يکؽظم

: گلحن... ها ؼا بگیؽ ها و خؿوه هظؼ ؼا باؾ کى و ایى کحابچ... هكحن« نهىظ یهىه»هى اؾ گؽوه : گلث
 ...ضىاهن چیؿی يمی

اها او ظهايم ؼا ؼوی قىؼاش کلیع گػانث و به هعت ظه ظهیوه ايىل ... به اجاهن ؼكحن... الحماـ کؽظ
چؽا ایًوعؼ ضىظت ؼا ضكحه : وهحی قطًايم جمام نع به قىی ظؼ ؼكحن و گلحن! ػوایع ضىظ ؼا بیاو کؽظ

 کًی؟ هی

 ...ام کًن چىو آيچه ؼا ظؼ جىاو ظانحن بؽای ضعهث به ظیًن ايدام ظاظه آؼاهم هیاالو ازكاـ : گلث

 ...«کهًع کهیع، آياو يیؿ همايًع نما ظؼظ هی اگؽ نما ظؼظ هی»

                                                           

 ۱۱۵: ـ يكاء13
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 ام؟ هى چه چیسی را تقذین اضالم کرده

 ايع؟ چوعؼ اؾ هال ضىظ ؼا بؽای هعایث ظیگؽ ظضحؽاو هؿیًه چًع ظضحؽ جا زاال به ظقث جى جىبه کؽظه
 ای؟ کؽظه

هى خؽات ظػىت کؽظ ظیگؽاو و خلىگیؽی اؾ هًکؽات ؼا : گىیًع بؼُی اؾ ظضحؽاو و ؾياو يیکىکاؼ هی
 !يعاؼم

هؿاؼ يلؽی که با  ظه... هؿاؼ يلؽ بطىايع کًع ؼوبؽوی ظه چٓىؼ آو ؾو ضىايًعه خؽات هی! ػدیب اقث
 !کهن جؽقن یا ضدالث هی هی گىیع هى و يمی... بلؼًع هایهاو ـ او ؼا هی چهماو ضىظ ـ پیم اؾ گىل

کًع بعو ضىظ ؼا ظؼ هؼؽٌ يگاه هؿاؼاو هؽظ هؽاؼ ظهع و ظچاؼ هؽاـ و  چٓىؼ آو ؼهايه خؽات هی
 نىظ؟ ضدالث يمی

ی يًیسث و ظػىت ؼا ايدام ظهی نیٓاو جى ؼا اؾ یاؼی ظیًث باؾ  اها هًگاهی که اؾ جى ضىاقحًع وظیله
 ظانث؟

ی  با ظیگؽاو به هباظله... ظهًع ا بؽای ظیگؽاو ؾیبا خلىه هیاها بؽػکف، بؽضی اؾ ظضحؽاو هًکؽات ؼ
کًًع که ایى اؾ باب  پؽظاؾيع یا آياو ؼا به هدالف هًکؽ و گًاه ظػىت هی ها هی هدالت ياهًاقب و جؽايه

ها به ظنمًی َبَعل  نک ؼوؾی ایى ظوقحی بی... جؼاوو بؽ گًاه، و واؼظ نعو به زؿب نیٓاو اقث
 :ضىاهع نع

 14چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ

 ...«آو ؼوؾ ظوقحاو يمیمی ظنمًاو یکعیگؽيع هگؽ هحویاو»

 ...که لباـ غلث و پهیمايی به جى ضىاهًع کؽظ... ی هیاهث ایى اقث زال آياو ظؼ ػؽيه

 :كؽهایع ی گؽوهی اؾ گًاهکاؼاو هی اها ظؼ آجم خهًن، چًايًع که ضعاويع هحؼال ظؼباؼه

                                                           

 ۶۸: ـ ؾضؽف14
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ

 15چ ڍ ڇ

وؼؾیع و بؽضی اؾ نما بؽضی ظیگؽ ؼا  قپف ظؼ ؼوؾ هیاهث، بؽضی اؾ نما به بؽضی ظیگؽ کلؽ هی»
 ...«کًیع و خایگاهحاو آجم اقث و یاوؼايی يطىاهیع ظانث يلؽیى هی

يهیى یکعیگؽ بىظيع ضىاهع  به هماو ظوقحی که ظؼ ظيیا هن... آؼی همعیگؽ ؼا يلؽیى ضىاهًع کؽظ
 ...جى هؽا به ظام ػهن و ػانوی و كسها کهايعی! ظضعاويع جى ؼا لؼًث کى: گلث

ها ؼا به  جى بىظی که يىاؼ و قی ظی جؽايه! بلکه ضعاويع جى ؼا لؼًث کًع: ؾيع که او يیؿ بؽ قؽل ظاظ هی
 !هى ظاظی

خسابی ؼا بؽاین  جى بىظی که ؼابٓه با پكؽاو و بی! ضعا جى ؼا لؼًث کًع: گىیع و ظوقحم ظؼ پاقص هی
 !ؾیبا خلىه ظاظی

های ظؼ گىنی کدا ؼكث؟ یاظجاو اقث چوعؼ با همعیگؽ ظؼ  ها و زؽف آو ضًعه... ػدیب اقث
وؼؾیع و یکعیگؽ ؼا  آوؼظیع؟ اها اهؽوؾ به همعیگؽ کلؽ هی گهحیع و ظوقحاو ؼا به ضًعه هی باؾاؼها هی
 ...کًیع يلؽیى هی

 ...ؾیؽا هؽگؿ بؽای يًیسث یا کاؼ ضیؽی یکدا يهعه بىظيع... آؼی

ضىابع و  ال يمی آجهی که نؼله... اها کدا؟ ظؼ آجم... هیاهث ظوباؼه یکدا ضىاهًع نعو ؼوؾ 
 ...اكحع هگؽ آيکه الله بطىاهع و گؽهایم كؽو يمی... نىظ هیؿهم قؽظ يمی

 زياو ها کجایًذ؟

نىيع و  ظچاؼ گًاه و ضالف نؽع هی... کدایًع ؾياو ها که ظؼ يىع لباـ و قطى گلحى و يگاه کؽظو و
جىاين  کًًع و هى يمی ی ؾياو ایى کاؼها ؼا هی همه: گىیًع کًی هی قی اؾ آياو ؼا يًیسث هیوهحی ک

!! قبساو الله! هثل بویه يبانن

                                                           

 ۲۵: ـ ػًکبىت15
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ها؟  کداقث يیؽوی ظیًعاؼی و کداقث پایعاؼی بؽ ايىل و اؼؾل

ای ظقث اؾ ْاػث پؽوؼظگاؼل بؽظاؼظ و هٓیغ نیٓاو نىظ، پف جكلین  جؽیى كحًه اگؽ ظضحؽ با کىچک
: كؽهایع و ظؼ بؽابؽ ضعاويع کدا اقث؟ ظؼ زالی که ضعاويع هحؼال هینع

  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ       ٻ ٱچ

 16چٹ   ٹ ٹ

ال به کاؼی كؽهاو ظهًع بؽای آياو ظؼ  قؿاواؼ هیچ هؽظ و ؾو هؤهًی يیكث که چىو الله و كؽقحاظه»
ال ؼا ياكؽهايی کًع هٓؼا ظچاؼ گمؽاهی آنکاؼی  كؽقحاظهکاؼناو اضحیاؼی بانع، و هؽ کف الله و 

... «گؽظیعه اقث

ظهًع؟  ؟ کكايی که ضىظ ؼا ظؼ هؼؽٌ يلؽیى ضعاويع هؽاؼ هیکن جىخهکدایًع ظضحؽاو 

ظهًع، ظؼ زالی که  خهث جـییؽ هی کًًع و ضلوث ضعاويعی ؼا بی ؾيايی که ابؽوی ضىظ ؼا باؼیک هی
کًًع و ؾيايی که ایى کاؼ ؼا بؽایهاو  ؾيايی ؼا که ابؽوی ضىظ ؼا باؼیک هی وقلن ــ يلی الله ػلیه پیاهبؽ ضعا 

... ظهًع يلؽیى کؽظه اقث ايدام هی

ؾياو  ػاظتکًع؟ چؽا که ایى کاؼ، ظؼ واهغ  و کداقث آو ؾيی که بؽ چهؽه یا بعو ضىظ ضالکىبی هی
ظو ضىظ ضالکىبی کًع و ؾيی ؼا که بؽایم ؾيی ؼا که بؽ ب ـ يلی الله ػلیه وقلن ـبعکاؼه اقث و پیاهبؽ ضعا 

... چًیى کاؼی ؼا ايدام ظهع يلؽیى کؽظه اقث

ی هىی به قؽل و  يهًع، ظؼ زالی که ضعاويع هحؼال ويل کًًعه یا ؾيايی که هىی هًًىػی بؽ قؽ هی
... ظهع، لؼى يمىظه کكی که ایى کاؼ ؼا ايدام هی

ْؽظ ... یؼًی چه؟ یؼًی ْؽظ نعه اؾ ؼزمث ضعاويعظايی هلؼىو  ضىاهؽم، آیا هی... ایى ؾياو هلؼىيًع
... نعه اؾ ؼاه بههث
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نىی که اؾ ؼاه بههث ْؽظ نىی؟ آو هن به قبب چًع جاؼ هىیی که اؾ ابؽو بؽظاؼی یا  آیا ؼاَی هی
چًع ضّ ضالکىبی و جاجى؟ 

 ...زياو هحروم

خایی که بؽضی ضىظ  ؼوی ظؼ آؼایم اقث جا های پیؽوی اؾ هىای يلف و نیٓاو، ؾیاظه اؾ ظیگؽ ػؽيه
ظهًع، اؾ خمله باؼیک کؽظو ابؽوها با کًعو یا جؽانیعو آو اقث  ؼا ظؼ هؼؽٌ يلؽیى ضعاويع هؽاؼ هی

 :که ظؼ واهغ هسون نعو وػیع نیٓاو اقث

﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ چ

  ﯁ ﯀ ﮿  ﮾ ﮽ ﮼ ﮻  ﮹﮺﮸ ﮷ ﮶ ﮵ 

 ڭ                

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۇ ڭ ڭ ڭ

 17چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

 آياو و (۱۱۸) گؽكث بؽضىاهن[ ضىظ یبؽا] ویهغ یبیيى بًعگايث اویم اؾ گماو یب[ و نیٓاو گلث]»
 ؼا ظاهها یها گىل جا ينک یم واظاؼناو و ؼظک ضىاهن ظؼاؾ و ظوؼ یآؼؾوها ظچاؼ و گمؽاه قطث ؼا

 ؼا ْاویل الله یخا به ـک هؽ و قاؾيع ظگؽگىو ؼا الله ی ظهیآكؽ جا ينک یم واظاؼناو و ظهًع افکل
 و ظهع یم وػعه آياو به ْاویل[ یآؼ] (۱۱۹) اقث نعه یاؼکآل اویؾ ظقحطىل هٓؼاً  ؼظیگ ظوقث

 و اقث خهًن گاههاویخا آياو (۱۲۰) ظهع یين وػعه آياو به بیكؽ خؿ و يعکاف یم آؼؾوها ظؼ ؼا آياو
 ظؼ ؼا آياو یؾوظ به ايع ؼظهک قحهینا یاؼهاک و آوؼظه هاویا هک یقاوک (۱۲۱) يعاؼيع یؾیگؽ ؼاه آو اؾ

 الله ی وػعه ؛خاوظايًع آو ظؼ نهیهن ،میظؼآوؼ اقث ؼواو يهؽها آو[ ظؼضحاو] ؼیؾ اؾ هک ییها بىقحاو
 «؟اقث ؼاقحگىجؽ الله اؾ قطى ظؼ یـک چه و اقث ؼاقث

يؿظ ابىظاووظ و ظیگؽاو اؾ ابى ... باؼیک کؽظو ابؽو یؼًی هؽاؼ ظاظو ضىظ ظؼ هؼؽٌ يلؽیى ضعاويع
کًًع  ؾيايی ؼا که ضالکىبی هی ـ يلی الله ػلیه وقلن ـؼقىل ضعا »: ؼوایث اقث که كؽهىظ ـ ؼَی الله ػًه ـهكؼىظ 
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کًًع و ؾيايی که ایى کاؼ  و باؼیک هیظهًع، و ؾيايی که ابؽ و ؾيايی که ایى کاؼ ؼا بؽای بؽایهاو ايدام هی
 ...«ظهًع، يلؽیى کؽظه اقث ظهًع، کكايی که ضلوث ضعاويع ؼا جـییؽ هی ؼا بؽایهاو ايدام هی

کًی که جى ؼا ظؼ هؼؽٌ يلؽیى ضعاويع هؽاؼ ظهع؟ ظؼ زالی که ظؼ يماؾ و  چٓىؼ کاؼی هی! قبساو الله
اهی؟ آیا ایى به هؼًای جًاهٍ ظؼ کؽظاؼ و ضى ضاؼج اؾ يماؾ اؾ ضعاويع هـلؽت و ؼزمث او ؼا هی

 گلحاؼ جى يیكث؟

کًی که جى ؼا اؾ ؼزمث ضعاويع ْؽظ  ضىاهی ولی اؾ قىی ظیگؽ کاؼی هی اؾ ضعاويع ؼزمث هی
 !کًع؟ هی

 !ػدیب اقث

جىاين بیم اؾ بیكث كحىا ؼا ظؼ جسؽین چًیى  ايع و هی ػلمای ؼّبايی كحىا به جسؽین چًیى کاؼی ظاظه
 ...کاؼی غکؽ کًن

بًابؽایى بعاو که یکی اؾ هؼايی ایماو جى ایى اقث که ظؼ آيچه ضعاويع اهؽ يمىظه و ظؼ آيچه يهی کؽظه 
 ...هٓیغ او بانی

ی جهبیه ضىظ به ؾياو کاكؽ اقث و هؽ کف ضىظل ؼا به هىهی نبیه قاؾظ  اؾ قىی ظیگؽ يمى اؾ خمله
 :كؽهایع اؾ آياو اقث و ضعاويع هحؼال هی

 18چ ىئ ېئ ېئ ېئ چ

 ...«هسهىؼ يماییع[ به قىی خهًن]کكايی ؼا که قحن وؼؾیعيع و هن ؼظیلايهاو ؼا »

یؼًی هن ؼظیلاو و نبیهاو و يظیؽايهاو ؼا همؽاه با آياو زهؽ يماییع، و هؽ کف گؽوهی ؼا ظوقث 
 ...بعاؼظ همؽاه با آياو هسهىؼ ضىاهع نع

 ...ها ایى کاؼ ؼا ايدام هی ظهًع يگى ضیلی

 پؽقحًع، آیا جى هن بث ضىاهی پؽقحیع؟ هیها هن بث  ضیلی
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 کًی؟ کًًع، جى هن چًیى هی ها به ضىظ يلیب آویؿاو هی ضیلی

ؾیاظ بىظو گًاهکاؼاو جى ؼا يؿظ ضعاويع هؼػوؼ يطىاهع کؽظ، چؽا که جى جًها هكئىل کاؼهایی هكحی که 
 ...ای ضىظت ايدام ظاظه

يها به ظيیا آهعی به جًهایی ضىاهی هؽظ و ؼوؾ همايٓىؼ که ظؼ پهث پعؼ و ظؼ نکن هاظؼ جًها بىظی و ت
هیاهث يیؿ به جًهایی بؽايگیطحه ضىاهی نع و به جًهایی بؽ يؽاِ هعم ضىاهی گػانث و به جًهایی 

ی اػمالث ؼا به ظقث ضىاهی گؽكث و به جًهایی ظؼ بؽابؽ ضعاويع هىؼظ پؽقم هؽاؼ ضىاهی  ياهه
 ...گؽكث

 :كؽهایع ضعاويع هحؼال هی

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ

 19چ ىئ مئ حئ

 زكاب به ؼا آيها ياً یمی و (۹۳) ظیآ یين ؼزماو یقى به واؼ بًعه خؿ اقث ویؾم و آقمايها ظؼ هک هؽ»
 ...«آهع ضىاهًع او یقى به جًها آيها ی همه اهثیم ؼوؾ و (۹۴) اقث ؼظهک نماؼه ظهث به و آوؼظه

 اضیر اهىاج

که اقیؽ هىِج خؽیاو ؿالب خاهؼه نعيع و کن کن ظؼ هىؼظ زداب  چه بكیاؼ بىظيع ظضحؽاو هىهًی
 ...ايگاؼی کؽظيع و به آيچه هلكعاو بؽای او ظؼ يظؽ گؽكحه بىظيع ؼاَی نعيع ضىظ قهل

هایی که جىقّ آياو  یا به ايٓالذ زداب... هایی که نایع ْؽازی گمؽاهاو و کاكؽاو بىظ لباـ
 ...ْؽازی نعه بىظ

 !قکی ظؼ ظقث آياو بانی که هؽ لباقی بطىاهًع به جًث کًًع؟نىی ػؽو چٓىؼ ؼاَی هی
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چؽا که ! پىنًع ضىظ يیاؾ به زدابی ظیگؽ ظاؼظ جا آو ؼا بپىنايع هایی که هی بیهحؽ به ايٓالذ زداب
ضعاويع زداب ؼا بؽای آو ههؽوع گؽظايع که ؾیًث ؾياو ؼا اؾ يگاه هؽظاو بپىنايع، اها زدابی که 

 !ضىؼظ؟ ظی هیضىظ ؾیًث بانع به چه ظؼ

هؽظايی که ... ام ظو گؽوه اؾ اهل آجهًع که آياو ؼا يعیعه»: كؽهایع هی ـ يلی الله ػلیه وقلن ـو ؼقىل ضعا 
که به ... و ؾيايی پىنیعه اها لطث... ؾيًع هایی هايًع ظم گاواو ظؼ ظقث ظاؼيع و هؽظم ؼا با آو هی نالم

يه واؼظ بههث ... يًع کىهاو نحؽاو کح اقثقؽهایهاو ها... هؽظاو هیل ظاؼيع و هؽظاو به آياو
ظؼ زالی که بىی بههث اؾ هكاكث چًاو و چًاو به ههام ... نىيع و يه بىی آو ؼا ضىاهًع یاكث هی
 ...«ؼقع هی

ای اؾ وقایل نیٓاو جبعیل ضىاهی  زدابی ظؼ واهغ به وقیله ظايكحی که با ایى ضىظيمایی و بی آیا هی
 بؽای اكحاظو یک هكلماو ظؼ گًاه نىی؟ نىی که ػاهلی نع؟ آیا ؼاَی هی

ظايی اگؽ لباـ ياهًاقبی پىنیعی و ظضحؽی ظیگؽ آو لباـ ؼا بؽ جى جى ظیع و همايًع آو ؼا  آیا هی
 پىنیع، جى يیؿ جا هیاهث ظؼ گًاه او و کكايی که اؾ او جولیع کًًع نؽیک ضىاهی بىظ؟

 آیا ضىنسال ضىاهی نع که الگىیی ظؼ بعی بانی؟

 کًی؟ ی آرایع هیبرای چه کص

: پىنی، ضىاهًع گلث پىنًع بپؽقی چؽا چًیى چیؿی ؼا هی هایی ؼا هی اگؽ اؾ ؾيايی که چًیى لباـ
بؽای چه کكی؟ ! ای؟ بؽای چه کكی ضىظ ؼا ؾیبا کؽظه: اگؽ چًیى گلث به او بگى... چىو ؾیباجؽ اقث

 یا همكؽی پاکعاهى؟... بؽای یک ضىاقحگاؼ هسحؽم

... کكايی که جىخهی به هؽاهبث ضعاويع يعاؼيع... کًًع جؽیى هؽظاو ؾیبا هی پكثضىظ ؼا بؽای ... هؽگؿ
هؽظايی که جًها ظؼ پی ... بؽای هؽظايی که نؽف و ػلث و کؽاهث ؾياو بؽایهاو هیچ اهمیحی يعاؼظ

کؽظيع « هًؽف»و هؽگاه ؾيی ؼا به ظقث آوؼظيع و او ؼا ... نهىت ضىظ و لػت يگاه به ؾياو هكحًع
 ...اكحًع يعاؾيع و ظؼ پی نکاؼی ظیگؽ هیا ظوؼل هی

 :ای که چؽا ضعاويع جى ؼا به زداب اهؽ يمىظه؟ چؽا ضٓاب به جى كؽهىظه آیا جا به زال به ایى كکؽ کؽظه
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 20چ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں چ

 «...هایهاو كؽو ايعاؾيع و ؾیًث ضىظ ؼا آنکاؼ يكاؾيع های ضىظ ؼا بؽ قیًه و بایع ؼوقؽی... »

ی بعو ضىظ ؼا  و هىها و بویه 21به پىنايعو ؾیًث اهؽ يمىظه؟ چؽا ظقحىؼت ظاظه چهؽه چؽا ضعاويع جى ؼا
 بپىنايی؟

... ضىاهع اؾ جى ايحوام بگیؽظ؟ هؽگؿ چؽا ضعاويع جى ؼا چًیى اهؽی يمىظه؟ آیا با جى ظنمى اقث؟ آیا هی
 ...وؼؾظ ای ظؼ زن آياو قحن يمی يیاؾ اقث و غؼه او اؾ بًعگايم بی

 ...نىظ پػیؽظ و ػىٌ يمی ایى قطى اوقث که جـییؽ يمی... ظاويع و نؽیؼث اوقثاها ایى قًث ش

و همکى يیكث ظيیا به ؼاه ظؼقث بؽوظ ... او ازکاهی ؼا بؽای هؽظاو هؽاؼ ظاظه و ازکاهی ؼا بؽای ؾياو
 ...هگؽ با ْاػث او

 ...ؾياو يیکىکاؼ جكلین اهؽ پؽوؼظگاؼ ضىظ هكحًع

: آهع و پؽقیع ـ ؼَی الله ػًها ـؼوؾی ؾيی يؿظ هاظؼ هىهًاو، ػائهه ... يگاهی به ایى ؼوایث اهام هكلن بیًعاؾ
 کًع؟ کًع اها يماؾ ؼا هُا يمی چؽا ؾيی که ظؼ ػاظت هاهیايه بىظه ؼوؾه ؼا هُا هی

 (یؼًی اؾ ضىاؼخی؟)هگؽ َزؽوؼی هكحی؟ : اؾ پؽقم او جؼدب کؽظ و گلث ـ ؼَی الله ػًها ـػائهه 

 ...كوّ قىالی بؽاین پیم آهعه... يه َزؽوؼی يیكحن: گلث

به ها ظقحىؼ ظاظيع ... نعین ظچاؼ ػاظت هاهیايه هی ـ يلی الله ػلیه وقلن ـظؼ ظوؼاو ؼقىل ضعا : ػائهه گلث
 ...ؼا هُا يمایین که ؼوؾه ؼا هُا کًین و ظقحىؼ يعاظيع که يماؾ

 :جكلین کاهل ظؼ بؽابؽ ظقحىؼ الله... آؼی
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 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې    ې ېچ

 22چ  مئ حئ جئ ی ی ی    ی ىئ ىئ ىئ

ناو ظاوؼی کًع  همايا قطى هىهًاو هًگاهی که به قىی الله و پیاهبؽل كؽا ضىايعه نىيع که هیاو»
و هؽ کف الله و ( ۵۱)يمىظین و آيايًع که ؼقحگاؼيع نًیعین و اْاػث : گىیًع ایى اقث که هی

 ...«پیاهبؽل ؼا اْاػث يمایع و اؾ الله پؽوا ظاؼظ و جوىای او ؼا پیهه قاؾظ همايايًع که ؼقحگاؼيع

 ...ايع که جكلین اهؽ ضعاويع نىيع ؼقحگاؼاو کكايی... آؼی

 ...ؼظاؼيعی جالل ضىظ ؼا ضىاهًع کؽظ که زداب جى ؼا اؾ قؽت ب اها ظیگؽاو همه

وهث ... کًًع اهىال ضىظ ؼا هؿیًه هی... ؾيًع آياو بؽای ؼقیعو به ایى هعف به هؽ ظؼی هی
ای که ظؼ هىؼظ زداب  بؽياهه... ای ظؼوؿیى هواله... ای ياهًاقب هدله... کًًع جالل هی... گػاؼيع هی

 ...ايعاؾظ نک هی

 ...ناو قؼی ظاؼيع كسهاء ؼا ظؼ هیاو هىهًاو گكحؽل ظهًع همه

با لػت ... ها با ظیعو ؼهى جى بؽ ؼوی يسًه... ضىاهًع اؾ ظیعو ؾیًث جى ظؼ باؾاؼها لػت بؽيع هی
ضىظ هكحًع « زوىم»آياو ظؼ پی ... ها ضعهث کًی ضىاهًع ظؼ هىاپیماها به آو هی... بؽظو اؾ بعو جى

 ...يه زوىم جى

ضىظيمایی و بؽظانحى ايع هگؽ زن  هیچ زوی اؾ زوىم ؾياو ؼا يهًاضحه... کاؼناو ػدیب اقث
ها؟ و  زداب؟ زن قلؽ ؾياو بعوو هسؽم؟ زن کاؼ کؽظو همؽاه با هؽظاو؟ زن آهعو ظؼ خلى ظوؼبیى

 ...ايع گػانحه« زن»هایی که يام آو ؼا  ظیگؽ زماهث

یا كؽؾيعاو ؼا به زوىم ... ها و ؾياِو اؾ کاؼ اكحاظه ؼا ظيبال کًًع هیچگاه آياو ؼا يعیعین که زوىم بیىه
 ...و آنًا کًًعهاظؼا

                                                           

 ۵۲-۵۱: ـ يىؼ22
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ایى ؼول هًاكواو اقث، ... کًًع که ضىاهاو پیهؽكث خاهؼه هكحًع جظاهؽ هی... جًها ضىاهاو ككاظيع
 ...هكحًع ـ يلی الله ػلیه وقلن ـهای ػبعالله بى ابی بى قلىل، ؼئیف هًاكواو ظؼ ظوؼاو پیاهبؽ  چؽا که يىه

ؼا هحهن به كسها يمىظ و ضبؽی ظؼوؿیى ؼا هیاو  ـ ؼَی الله ػًها ـيعیعی که همیى نطى هاظؼهاو ػائهه 
 ...ی آجم آو بىظ هؽظم پطم کؽظ و به جکؽاؼ آو پؽظاضث؟ او ظؼ زویوث اقحاظ ؼغیلث و ؼونى کًًعه

کؽظ جا اؾ ایى ْؽین ثؽوجی به ظقث  ضؽیع و آياو ؼا به ؾيا اهؽ هی ای که وی کًیؿکاو ؾیبا ؼا هی يطىايعه
 :ب ضىظ او ؼا ؼقىا يمىظ و كؽهىظآوؼظ؟ جا آيکه ضعاويع ظؼ کحا

 23چ ک    ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ

و کًیؿاو ضىظ ؼا ظؼ يىؼجی که جمایل به پاکعاهًی ظاؼيع بؽای ایًکه هحاع ظيیا ؼا بدىییع به ؾيا واظاؼ »
 ...«يکًیع 

نىظ ؼازث  لباـ بلًع باػث هی... نىظ هسعوظ نىی چاظؼ باػث هی: گىیًع آياو همیهه هی
 ...جؽ ضىاهی بىظ اگؽ نلىاؼ بپىنی ؼازث... يبانی

ايع و به گماو ضىظ ؼاه ؼقیعو به آو جمعو، بؽظانحى زداب  ی جمعو ؿؽب نعه هىهی هكحًع که نیلحه
 ...اقث

بؽضی اؾ ؾياو ظؼ ... یک گػاؼ ظؼ یکی اؾ نهؽهای ؿؽب و نؽم کاكی اقث جا زویوث ؼا ظؼیابین
ها  و بؽضی ظؼ نؽکث... بؽضی يظاكحچی هكحًع... کًًع هیها وقایل هكاكؽاو ؼا زمل  كؽوظگاه

 ...کًًع ها ؼا پاک هی ظقحهىیی

ؾيع و ظیگؽی  هؽظی هكث بؽ قؽل ظاظ هی... جىايع ظؼ یک کاباؼه یا باؼ کاؼ کًع اها اگؽ ؾیبا بانع هی
اه و هؽ گ... کًع ی كاليی اقث که اؾ بعيم کكب ظؼآهع هی اقیؽ هؽظی بعکاؼ اقث و قىهی قؽهایه

 ...ؾيًع ال قیلی هی يیاؾ ضىظ ؼا اؾ وی به ظقث آوؼظيع به چهؽه

                                                           

 ۳۳: ـ يىؼ23
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ی قالمًعاو که بیهحؽ به ؾيعاو یا بهحؽ بگىین به هبؽقحاو، نبیه اقث  و وهحی پیؽ نع او ؼا به ضايه
 ...ايعاؾيع هی

 ...ایى اقث آؾاظی هىؼظ يظؽ آياو

ضىؼین، ؾياو ؿیؽ هكلماو کكی ؼا  هی به ضعا قىگًع اگؽ ها بؽای ؾياو هكلماو كیلیپیى یا کهمیؽ ؿًه
 ...يعاؼيع که بؽایهاو ايعوهگیى نىظ

یبایی هطتی؟  آیا خىاهاو ز

... به ضعا ایى ؾیبایی يیكث که با آو ضىظ ؼا ظؼ هؼؽٌ لؼًث و ضهن ضعاويع هؽاؼ ظهی

... ؾیبایی زویوی آو اقث که با ْاػث ضعاويع به ظقث آیع

... ؼقايع به کمال هیو ؾیبایی ؼا بؽای ؾياو هىهى ظؼ بههث 

ايع و يه ؼوؾ ؼا  اگؽ ضعاويع زىؼ ػیى ؼا چًاو ويق يمىظه ظؼ زالی که يه نب ؼا به يماؾ بؽضاقحه
كکؽ کى ؾیبایی و زكى و خمال جى چٓىؼ ... ايع ها يبؽ کؽظه ايع و يه ظؼ بؽابؽ نهىت ؼوؾه گؽكحه

ضىاهع بىظ؟ 

يدىای جى ؼا نًیعه و ظػایث ؼا اخابث ... ای هها با پؽوؼظگاؼ ضىظ ضلىت کؽظ جىیی که ظؼ جاؼیکی نب
... کؽظه

... ای ها ؼا جؽک گلحه ای و نهىت ها ظوؼی کؽظه جىیی که بؽای ضهًىظی او اؾ لػت

آیًع و جى ؼا به يؼین هايعگاؼ و  بهاؼجث باظ هًگاهی که هالئکه کًاِؼ ظؼهای بههث به پیهىاؾت هی
... ات اكؿوظه نعه باییظهًع، ظؼ زالی که بؽ ؾی پاظال يیک بهاؼت هی

﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھچ

 24چ     ﯁﯀ ﮿ ﮾  ﮼﮽﮻ 

                                                           

 ۷۲: جىبه 24
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آو ؼوظها خاؼی اقث؛ [ ظؼضحاو]هایی وػعه ظاظه که اؾ ؾیؽ  الله، هؽظاو و ؾياو هىهى ؼا به بههث»
 و[ به آياو وػعه ظاظه اقث]های خاوظاو  قؽاهایی پاکیؿه ظؼ بههث[ يیؿ]هايًع و  خاواظايه ظؼ آو هی

... «ضهًىظی الله بؿؼگحؽ اقث؛ ایى اقث هماو کاهیابی بؿؼگ

 !یک هلکه! تى یک هلکه هطتی

ی ها پیؽؾيی بىظ که بیم اؾ هلحاظ  همكایه... ضىايعم ظؼ بؽیحايیا ظؼـ هی: گىیع یکی اؾ پؿنکاو هی
ی ضىظ ؾيعگی  چىو جًها ظؼ ضايه... قىضث ظیع ظلم بؽایم هی هؽ کف او ؼا هی... قال ظانث

 ...آهع اها همكؽ یا كؽؾيعی يعانث که او ؼا کمک کًع هی ؼكث و هی... کؽظ هی

 ...نكث هایم ؼا هی پطث و ضىظل لباـ ضىظل بؽای ضىظ ؿػا هی

 ...ؼكث کؽظ و يه کكی به ظیعاؼل هی يه کكی خؿ او ظؼ آو ؾيعگی هی... ال گىیی هبؽقحاو بىظ ضايه

همكؽم به او گلث که اقالم هؽظ ؼا هكئىل همكؽل ... ی ها ظػىت کؽظ یک ؼوؾ همكؽم او ؼا به ضايه
اگؽ بیماؼ ... کهع و وظیله ظاؼظ همه يیاؾهایم ؼا كؽاهن کًع هؽظ بؽای همكؽل ؾزمحم هی... ظايع هی

 ...نع وظیله ظاؼظ هعاوایم کًع و اگؽ ظچاؼ ياؼازحی نع بایع او ؼا کمک کًع

ی هؽظ  ی يیاؾهایم بؽ ػهعه ی و همهضؽج... يهیًع ی ضىظ هی ؾو يیؿ بعوو هیچ ؾزمحی ظؼ ضايه
ازحؽاهی  و هؽ کعام اؾ كؽؾيعايم به او بی... اقث و بلکه هؽظ وظیله ظاؼظ اؾ او و آبؽویم هساكظ کًع

 ...نىظ جا آيکه به هاظؼل ازحؽام بگػاؼظ کؽظيع جىقّ هؽظم ْؽظ هی

 ...نىظ که ضعهث او ؼا بکًًع و اگؽ نىهؽی يعانث بؽ پعؼ و بؽاظؼايم واخب هی

گلث  کؽظ و هی های ضىظ ؼا پاک هی ظاظ و انک های همكؽم گىل هی آو پیؽؾو با جؼدب به زؽف
ظايع  آیًع و زحی يمی یک اؾ آياو به ظیعاؼ او يمی ها اقث که يعیعه و هیچ هایم ؼا قال كؽؾيعاو و يىه
 !االو کدایًع

چؽا که يؿظ آياو هیچ ! م يهىيعنایع آو پیؽؾو بمیؽظ و ظكى نىظ ـ یا قىؾايعه نىظ ـ و آياو ضبؽظاؼ ه
 ...اؼؾنی يعاؼظ
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ؼاقحم ؾياو ظؼ کهىؼ نما : های همكؽم به پایاو ؼقیع کمی قاکث هايع و گلث وهحی زؽف
 ...هلکه... ايع هلکه

 ...ای ضىاهؽ گؽاهی هى، جى بؽای ها هلکه... آؼی به ضعا قىگًع

که بؽای یک ؾو به ؼاه اكحاظه اقث  ها ها ؼیطحه نىظ و چه بكا خًگ ای که نایع به ضاْؽل ضىو هلکه
اؼؾل  ها بی به ضاْؽ جى خاو... و هؽ کف ظؼ ؼاه جى که ياهىـ او هكحی کهحه نىظ نهیع اقث

 ...نىظ ها ضؽج هی نىظ و به ضاْؽ جى هال هی

 ...ای، هؽظاو وظیله ظاؼيع اؾ جى هساكظث کًًع چىو جى هلکهو 

 های دلتًگی يغمه

های ػانوايه و كسها جىقّ نیٓاو به ؼاه ؼغیلث کهیعه  و به جؽايهبؽضی اؾ ظضحؽاو با وابكحه نع
 :كؽهایع ضعاويع هحؼال هی... نىيع هی

 25چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چ

 ...«يًعک گمؽاهالله  ؼاه اؾ[ ؼا هؽظم] جا ظاؼيعیضؽ ؼا هىظهیب قطى هک ايع یقاوک هؽظم اؾ یبؽش»

نک اؾ اهث هى کكايی ضىاهًع بىظ که  بی»: كؽهىظ وقلن ــ يلی الله ػلیه و ظؼ يسیر آهعه که ؼقىل ضعا 
 ...«ؾيا و ابؽیهن و ضمؽ و آالت هىقیوی ؼا زالل ضىاهًع نمؽظ

به ؾهیى كؽو )ظؼ ایى اهث ضكق »: كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـو يؿظ جؽهػی ؼوایث اقث که ؼقىل ضعا 
و آو هًگاهی اقث که ضمؽ بًىنًع  ؼش ضىاهع ظاظ،( جـییؽ ضلوث)و هكص ( قًگباؼاو)و هػف ( ؼكحى

 ...«ضىاو بؽگیؽيع و بؽ آالت هىقیوی بًىاؾيع و ؾياو آواؾه

ايع و بعجؽ هًگاهی اقث که همؽاه با جؽايه و  ػلما يؽازحا بؽ جسؽین آالت لهى و لؼب زکن يمىظه
 ...انؼاؼ زاوی ػهن و ظلعاظگی و ويق ؾیبایی ؾياو بانع

                                                           

 ۶: ـ لوماو25
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ضعاويع هحؼال ... کهايع یاؼايم ؼا با آو به قىی ضىظ هی بلکه هىقیوی ِهؿهاؼ نیٓاو اقث که
 :كؽهایع هی

 26چ ﮶﮵  ﮴ ﮳﮲  ۓ  ۓ ے ے چ

 «و هؽ کف اؾ آياو ؼا که جىايكحی با آوای ضىظ جسؽیک کى و با قىاؼاو و پیاظگايث بؽ آياو بحاؾ» 

 ...ی آو یؼًی ؼاه و وقیله« ی نیٓاو اقث ؾيا ؼهیه»: گىیع هی ـ ؼَی الله ػًه ـابى هكؼىظ 

آو هن با ... ضىايعيع ها ؼا کًیؿکاو هی ابى هكؼىظ ؾهايی ایى قطى ؼا گلحه که جؽايه... ػدیب اقث
 !ظف و نؼؽ كًیر

 ايع و گلث که يىاها گىياگىو نعه و یاؼاو نیٓاو بكیاؼ نعه ظیع چه هی اگؽ ابى هكؼىظ ظوؼاو ها ؼا هی
 ...ها و هىاپیماها و ظؼ ضهکی و ظؼیا ظؼ اجىهىبیل... ها همه خا هكحًع جؽايه

های همؽاه يیؿ واؼظ  ها و اقباب باؾی کىظکاو و کاهپیىجؽها و گىنی ها و ؾيگ زحی هىقیوی به قاػث
ای يیكث هگؽ آيکه قطًم  جؽايه... هىقیوی ؼاهی اقث بؽای گكحؽل كسها و جسؽیک ؿؽایؿ... نعه

 !ظلعاظگی و قؽگهحگی ػهن اقث و

 ضىايی يكبث به ؾيا ههعاؼ ظهع و به كؽو ِههحى چهن اهؽ کًع؟ ای که جؽايه آیا جا به زال نًیعه

 ای ظؼ زلظ ياهىـ هكلماياو و جهىین به ؼوؾه و يماؾ نب بطىايًع؟ ای که جؽايه یا نًیعه

 !هؽگؿ

 *  *  *

و نایع کاؼ به هًیبحی بؿؼگحؽ ... ضىايًع هیبیهحؽ آياو به ػهن زؽام و جؼلن هلب به ؿیؽ ضعا كؽا 
 ...ال به اوقث بکهع و آو وابكحگی ظضحؽ به ظضحؽی هايًع ضىظ و نیلحگی

ال و  يه، بلکه بؽای ؾیبایی چهؽه... گیؽظ ضىايع و ؼوؾه هی ظاؼظ يه بؽای ایًکه يماؾ نب هی ظوقحم هی
 !کهع ه آجم هیهایم او ؼا ب آیع و ضًعه اؾ زؽکات او ضىنم هی! لبطًع هلیسم

                                                           

 ۶۴: ـ إقؽاء26
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 ...گیؽظ يهیًی او ايف هی ايعاؾظ و اؾ هن جبكمم او ؼا به كحًه هی

 ...آیع زحی اگؽ ؾنث بانع ی کاؼهای او ضىنم هی و اؾ همه

کًًع و یا نایع زؽکاجی اؾ ضىظ  ايگاؼی هی ای قهل بؼُی اؾ ظضحؽها يكبث به چًیى ظلعاظگی و ؼابٓه
 ...يعای هكث يهاو ظهًع که ضىاهاو چًیى ؼابٓه

زحی ... هایهاو ظاؼای يىػی ياؾ و ؿمؿه اقث ها و ضًعه چه بكیاؼ هكحًع اؾ ایى ظضحؽاو که زؽکث
های  های جًگ و ياؾ و ػهىه و ظقث کهیعو ػالوه بؽ پىنیعو لباـ... ْؽؾ زؽف ؾظو و ؼاه ؼكحًهاو

 ...های ػانوايه و هعایای نیٓايی گاه و بىقه و ؼظ و بعل کؽظو ياهه گاه و بی

اها چؽا بؽضی اؾ ظضحؽاو چًیى ؼكحاؼی اؾ ... ها ظیع جىاو ظؼ هعاـ و ظايهگاه چًیى هظاهؽی ؼا هیگاه 
 ...ظهًع؟ به قبب ظلعاظگی و ػهن ضىظ يهاو هی

اها چًیى چیؿی ؾیؽ پا يهاظو كٓؽت اقث و ضٓؽ يؿول ػػابی ؼا ظؼ پی ظاؼظ که بؽ هىم لىِ ياؾل 
 هگؽ ضعاويع با هىم لىِ چه کؽظ؟... نع

 ...ايهاو به هؽظاو پؽظاضحًع و ؾيايهاو به ؾياوهؽظ

 :ضعاويع هحؼال ضبؽ ایى كاخؽاو ؼا ظؼ کحاب ضىظ آوؼظه که لىِ ضٓاب به آياو كؽهىظ

 27چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ چ

 چیه هک ظینى یم بکهؽت ؼا[ ی]ؾنث اؼک آو ایآ :گلث ضىظ هىم به هک یهًگام[ میكؽقحاظ] ؼا لىِ و»
 «؟اقث يگؽكحه یلیپ نما اؾ آو ظؼ اویخهاو اؾ ـک

 ...ها اؾ خا بؽظانحه نىيع هًگاهی که چًیى نىظ يؿظیک اقث که ؾهیى اؾ هؽ قى کهیعه نىظ و کىه

هایهاو ؼا  چهن: ضعاويع ايىاع ػػاب ؼا بؽ هیچ اهحی یکدا ياؾل يکؽظه چًاو که بؽ هىم لىِ ياؾل کؽظ
اهؽ کؽظ جا نهؽهایهاو ؼا اؾ ؾهیى بکًع و بؽ آياو ناو ؼا جیؽه قاضث و خبؽئیل ؼا  جاؼیک کؽظ و چهؽه

 !هایی اؾ قدیل بؽ آياو ياؾل کؽظ قپف آياو ؼا به ؾهیى كؽو بؽظ و قًگ... بؽػکف کًع
                                                           

 ۸۰: ـ اػؽاف27
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 :كؽهایع ضعاويع هحؼال هی

 28چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 كؽو آو بؽ قدیل[ يىع] اؾ ییها پاؼه قًگ و میؼظک ؾبؽ و ؼیؾ ؼا[ نهؽ] آو ،آهع ها كؽهاِو  چىو پف»
 ...«میضثیؼ

 ...ای نعيع بؽای خهايیاو و ايعؼؾی بؽای هحویاو و جًبیهی بؽای هدؽهاو و ایًگىيه يهايه

 ...ای اقث بؽای اهل ضؽظ و ظؼ ایى آیه

 ...و هؽ چه ظانحًع بؽایهاو قىظی يعانث... ظؼ زالی گؽكحاؼ ػػاب نعيع که ظؼ ضىاب بىظيع

 ...ا گػنثه ها هايع و نهىت ها ؼكث و زكؽت لػت

 ...کمی لػت بؽظيع و بكیاؼ ػػاب کهیعيع

 ...و به خای انک، ضىو گؽیكحًع... پهیماو نعيع اها به ضعا قىگًع ایى پهیمايی هیچ قىظی يعاؼظ

و آياو ظؼ ... کهع ناو نؼله هی قىؾايع، و اؾ ظهاو و بیًی هایهاو ؼا هی اگؽ آياو ؼا ببیًی که آجم چهؽه
 ..کهًع ین ؼا باال هیهای زن های ظوؾش خام ْبوه

بچهیع آيچه ؼا ايدام : گىیًع نىيع به آياو هی هایهاو به ؾهیى کهیعه هی و ظؼ زالی که بؽ چهؽه
 :ظاظیع هی

 29چ ٿ      ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ چ

ظاظیع  به آو واؼظ نىیع، پف يبؽ کًیع یا يبؽ يکًیع بؽایحاو یکی اقث؛ همايا بؽای آيچه ايدام هی»
 ...«نىیع هیخؿا ظاظه 

 ...و چًیى ػػابی اؾ قحمگؽاو ظوؼ يیكث

                                                           

 ۸۲: ـ هىظ28
 ۱۶: ـ ْىؼ29



64 
 

 

 او یک هلکه اقث

بیهحؽیى چیؿی که اؾ »: با قًع يسیر ؼوایث اقث که كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـهمچًیى اؾ ؼقىل ضعا 
 30«آو بؽ اهحن بین ظاؼم کاؼ هىم لىِ اقث

کاؼ هىم لىِ ضعاويع لؼًث کًع کكايی ؼا که »: و يؿظ ابى زباو با قًع يسیر ؼوایث اقث که كؽهىظ
ضعاويع لؼًث کًع ... ضعاويع لؼًث کًع کكايی ؼا که کاؼ هىم لىِ ؼا ايدام ظهًع... ؼا ايدام ظهًع

 ...«کكايی ؼا که کاؼ هىم لىِ ؼا ايدام ظهًع

هؽ کف »: ؼوایث اقث که كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـو ظؼ هكًع اهام ازمع با قًع يسیر اؾ ؼقىل ضعا 
 ...«ظهع، بکهیع؛ كاػل و هلؼىل ؼا م لىِ ؼا ايدام هیؼا که ظیعیع ػمل هى

کاؼ،  نطى لىاِ: گىیع ؾظيع و ابى ػباـ ـ ؼَی الله ػًهما ـ هی يسابه چًیى کكايی ؼا آجم هی
 ...نىظ اگؽ بعوو جىبه اؾ ظيیا ؼكث ظؼ هبؽ ضىظ به يىؼت ضىک هكص هی

بایع كىؼا جىبه و اقحـلاؼ يمایع و  ؼوی يمىظه و ظچاؼ چًیى کاؼی نعه اها کكی که بؽ يلف ضىظ ؾیاظه
 ...به قىی آو ػؿیؿ ؿلاؼ باؾگؽظظ

ها ؼا ظوؼ  ها و كیلن ظی ها و قی هایی ؼا که ظاؼی پاؼه کى و ػکف ها و ياهه نماؼه جللى... آؼی ضىاهؽم
ثابث کى که ْاػث ... ثابث کى که هسبث ضعاويع بؽایث بؿؼگحؽ اؾ هؽ ػهن ظیگؽی اقث... بؽیؿ

 ...ظاؼی ْاػث يلف و نیٓاو هوعم هی ضعاويع ؼا بؽ

کًع و گىل به  گؽظايی هی ها و آیات ؼوی چه بی بهؽه و ياکام اقث آو ظضحؽی که اؾ نًیعو قىؼه
های  ظهع و ضىظ ؼا اؾ نًیعو جؽايه قپاؼظ و ضىظ ؼا ظؼ هؼؽٌ ػػاب ضعا هؽاؼ هی ها هی هىقیوی و جؽايه

 ...کًع بههحی هسؽوم هی

ها  آیا نًیعو هؽآو بؽایث کاكی يبىظ که آو ؼا ؼها کؽظی و ظؼ پی جؽايه! تػدیب اـ... قبساو الله
 اكحاظی؟

                                                           

 .ـ به ؼوایث جؽهػی30
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های ضىظ ؼا  کدایًع کكايی که گىل: ؾيع ای يعا هی ؼوؾ هیاهث يعا ظهًعه: گىیع هسمع بى هکًعؼ هی
قپف ... آياو ؼا ظؼ ؼیاٌ هكک قاکى کًیع! ظانحًع؟  اؾ هدالف لهى و هؿاهیؽ نیٓاو، پاک هی

 ...بؿؼگعانث و قحایم هؽا به آياو بهًىايیع: كؽهایع به كؽنحگايم هیضعاويع 

 :كؽهایع الله هحؼال ضٓاب به كؽنحگايم هی: گىیع نهؽ بى زىنب هی

های  جؽايه]پف ... کؽظيع بًعگاو هى ظؼ ظيیا يعای ضىل ؼا ظوقث ظانحًع اها آو ؼا بؽای هى جؽک هی
ؼقايًع که  يعای جكبیر و جکبیؽی به گىل آياو هیآيگاه ... به گىل بًعگاو هى بؽقايیع[ ضىظ ؼا

 ...ايع هايًع آو ؼا هؽگؿ يهًیعه

 !قاتل و هقتىل

ها  جؽ اؾ ایى هكحی که به جؽايه ظاين با اؼؾل گىین؟ چىو هی ظايی چؽا ایى قطًاو ؼا ضٓاب به جى هی هی
 ...گىل بكپاؼی یا ظؼ گًاه بیلحی

 ...ها بانی ی اؾ بعی ها و يهی کًًعه ی به يیکی کًًعهضىاهن ظػىجگؽ ظیگؽاو و اهؽ  بلکه هی

 ...نیٓاو هایىقث يکًع! آؼی نداع! نداع بال

اها با ... که قًم اؾ نًث قال گػنحه بىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـی پیاهبؽ  يلیة بًث ػبعالمٓلب، ػمه
 ...وخىظ آو ههؽهاو بىظ و يحؽـ

ظقث نعيع، هكلماياو بؽای  زمله به هعیًه هن هًگاهی که کلاؼ هؽیم و ظیگؽ هبائل کلؽ بؽای
و ]ها  ظیگؽ اْؽاف هعیًه ؼا کىه... خلىگیؽی اؾ وؼوظ آياو به هعیًه ظؼ یک قىی هعیًه ضًعم ؾظيع

... قع کؽظه بىظ[ قًگالش و يطلكحاو

کلاؼ ظؼ بؽابؽ همیى جؼعاظ کن ؼا بؽای خلىگیؽی اؾ يلىغ  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـجؼعاظ هكلماياو کن بىظ و پیاهبؽ 
... بال هؽاؼ ظاظه بىظ ضًعم به يىؼت آهاظه

ای هكحسکن خمغ کؽظه بىظ و به قبب کن بىظو جؼعاظ هكلماياو کكی ؼا  وی ؾياو و کىظکاو ؼا ظؼ هلؼه
... بؽای يگهبايی آيدا يگػانحه بىظ
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و ايسابم به يبؽظ ظؼ بؽابؽ ضًعم ههـىل بىظيع، بؽضی اؾ یهىظیاو  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـظؼ زالی که پیاهبؽ 
ضىظ ؼا به هلؼه ؼقايعيع و اؾ جؽـ ایًکه نایع کكی اؾ هؽظاو هكلماو آيدا بانع خؽات واؼظ نعو به 

... آو ؼا يعانحًع

... بًابؽایى بیؽوو هلؼه يق کهیعيع و یکی اؾ ضىظناو ؼا بؽای ضبؽ گؽكحى كؽقحاظيع

قپف به ... و بؽ هلؼه ؼا واؼقی کؽظ جا آيکه ؼاهی بؽای وؼوظ به آو یاكث و واؼظ نع آو یهىظی ظوؼ
ایى : يلیه ـ ؼَی الله ػًها ـ هحىخه او نع و هؽاقاو نع و با ضىظ گلث... خكحدىی هکاو پؽظاضث

ابل ضًعم و یاؼاو او يیؿ ههـىل يبؽظ ظؼ هن ـ يلی الله ػلیه وقلن ـیهىظی ظؼ زال واؼقی هلؼه اقث و پیاهبؽ 
اگؽ كؽیاظ بؿين ؾياو و کىظکاو ضىاهًع جؽقیع و یهىظی يیؿ ضىاهع ظايكث که هؽظی ظؼ هلؼه ... هكحًع
... يیكث

قپف چىبی به ظقث گؽكث و اؾ هلؼه پاییى آهع و ... بًابؽایى چاهىیی بؽظانث و به کمؽ ضىظ بكث
گیؽ کؽظ و با چىب به قپف ظؼ یک كؽيث هًاقب آو یهىظی ؼا ؿاكل... ظؼ کمیى آو یهىظی يهكث
... آيگاه با چاهى قؽل ؼا بؽیع و به بیؽوو هلؼه ايعاضث... كؽم قؽل ؾظ و او ؼا کهث

ی خاقىـ ضىظ كکؽ کؽظو هؽظايی ظؼ هلؼه هكحًع و گؽیطحًع، و ایًچًیى  یهىظیاو با ظیعو قؽ بؽیعه
... هلؼه اؾ  هدىم یهىظیاو ظؼ اهاو هايع

که با ایى کاؼ ضىظ ؾياو و کىظکاو هكلماو ؼا ... ؼا ؼزمث کًعضعاويع يلیه ـ آو ؾو ػابع و هحوی 
... يدات ظاظ

... ببیى يلیه بؽای ضعهث به ایى ظیى چه كعاکاؼی و ایثاؼی کؽظ

ای؟  جى بؽای اهؽ به هؼؽوف و يهی اؾ هًکؽ چوعؼ جالل کؽظه

لی که پیاهبؽ اؾ ایى ظؼ زا]ايع  بیًی که ابؽوی ضىظ ؼا باؼیک کؽظه چوعؼ ظؼ هدالف ؾيايه، ؾيايی ؼا هی
 ای؟ بیًی؟ بؽای آياو چکاؼ کؽظه ضىظيما ؼا هی ها ؾياِو  ؟ چوعؼ ظؼ باؾاؼها و ػؽوقی[کاؼ يهی يمىظه
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 ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ کچ

 31چھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

باؾ کًًع و اؾ کاؼهای ياپكًع  هؽظاو و ؾياو هىهى ظوقحاو یکعیگؽيع که به کاؼهای پكًعیعه اهؽ هی»
بؽيع؛ آيايًع که الله به  ظهًع و اؾ الله و پیاهبؽل كؽهاو هی کًًع و ؾکات هی ظاؼيع و يماؾ ؼا بؽ پا هی هی

... «که الله جىايا و زکین اقث ؛ؾوظی ههمىل ؼزمحهاو هؽاؼ ضىاهع ظاظ

: اها هؽکه اهؽ به هؼؽوف و يهی اؾ هًکؽ ؼا جؽک گىیع هكحسن يلؽیى ضىاهع نع

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ چ

 32چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

ایى به آو قبب بىظ که ػًیاو . اقؽائیل به ؾباو ظاووظ و ػیكی بى هؽین يلؽیى نعيع کاكؽاو بًی»
. ظانحًع نعيع باؾ يمی آياو یکعیگؽ ؼا اؾ کاؼ ؾنحی که هؽجکب هی( ۷۸)کؽظيع  وؼؾیعه و جداوؾ هی

... «کؽظيع هیؼاقحی چه بع بىظ آيچه 

اؾ کاؼ اهؽ به هؼؽوف و يهی اؾ هًکؽ ضدالث يکم چؽا که ظػىت ظؼ آؿاؾ يیاؾهًع نداػث اقث، 
... اها ظؼ پایاو ازكاـ ناظی و ضىنبطحی ضىاهی کؽظ

 ...عروش

کًًع و  اگؽ اهؽی اؾ ظقحىؼات نؽیؼث به آياو ؼقع اْاػث هی... ؾياو اضگؽ به ظقث... ؾياو يالسه
کًًع و ظؼ پی  کًًع و هطاللث پیهه يمی اػحؽاٌ يمی... يهًع نىيع و گؽظو هی هیجكلین اهؽ ضعاويع 

 ...ؼويع ؼاه كؽاؼ يمی

 ...با هى ظؼ ظاقحاو ایى ظضحؽ پاکعاهى جاهل کى

                                                           

 ۷۱: جىبه 31
 ۷۹-۷۸: هائعه 32
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ای  او چهؽه... ظانث يام ُخَلیبیب ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ ايساب اؾ هؽظی: گىیع هی ـ ػًه الله ؼَی ـ ايف
 «کاقع» هؽا: گلث خلیبیب... ظاظ اؾظواج پیهًهاظ او به ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ پف ،ؾنث ظانث

(... پػیؽكث يطىاهع ظاهاظی به هؽا کكی یؼًی... )یاكث ضىاهی

... «يیكحی کاقع ضعاويع يؿظ جى اها»: كؽهىظ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ

... بىظ خلیبیب ظؼآوؼظو اؾظواج به بؽای كؽيحی خكحدىی ظؼ همچًاو ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ

 او ی بیىه ظضحؽ با جا ظاظ پیهًهاظ او به و آهع ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا ؼقىل يؿظ ايًاؼ اؾ هؽظی ؼوؾی آيکه جا
... ظؼآوؼ هى اؾظواج به ؼا ظضحؽت بانع: گلث او به ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ... کًع اؾظواج

... ضعا ؼقىل ای... چهن ؼوی به آؼی: گلث پعؼ

 کكی چه بؽای پف: گلث «ضىاهن يمی ضىظم بؽای ؼا او هى»: كؽهىظ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ قپف
 ضىاهی؟ هی

... «خلیبیب بؽای»: كؽهىظ

... بگیؽم اخاؾه هاظؼل اؾ بگػاؼ ضعا ؼقىل ای! خلیبیب؟: گلث

... اقث کؽظه ضىاقحگاؼی ظضحؽت اؾ ضعا پیاهبؽ: گلث و آهع همكؽل يؿظ هؽظ آو

... آوؼ ظؼ ضعا پیاهبؽ اؾظواج به ؼا او... چهن ؼوی به و بانع: گلث

... ضىاهع يمی ضىظل بؽای: گلث هؽظ

 ضىاهع؟ هی کكی چه بؽای پف: گلث ؾو

! خلیبیب بؽای: گلث

... ام يعاظه كاليی و كاليی ؼا او که زالی ظؼ ظهن يمی ظضحؽ او به ضعا به! خلیبیب نىظ ظوؼ: گلث ؾو

... بؽوظ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا ؼقىل يؿظ به جا بؽضاقث و نع ؿمگیى پعؼ

 کؽظه؟ ضىاقحگاؼی نما اؾ هؽا کكی چه: گلث هاظؼل و پعؼ به پؽظه پهث اؾ ظضحؽ ياگهاو
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... وقلن ػلیه الله يلی ضعا، ؼقىل: گلحًع

 به که بكپاؼیع ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ به هؽا کًیع؟ هی ؼظ ؼا ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا ؼقىل اهؽ آیا: گلث
... قاؾظ يمی َایغ هؽا او قىگًع ضعا

... نعيع هايغ يیؿ هاظؼل و پعؼ گىیا ظضحؽ، قطًاو ایى با

 اؾظواج به... قپؽظم جى به ؼا او... ضعا پیاهبؽ ای: گلث و ؼكث ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ الله ؼقىل يؿظ به پعؼ
 ظػا چًیى بؽایهاو و آوؼظ ظؼ خلیبیب همكؽی به ؼا او يیؿ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ...ظؼآوؼ ال خلیبیب

... «يگؽظاو ياضىل و قطث ؼا ناو ؾيعگی و ؼیؿ كؽو آياو بؽ ؼا ضیؽ ضعاويعا»: کؽظ

 و اؾ هعیًه ضاؼج نع ای ؿؿوه بؽای ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ که بىظ يگػنحه آياو اؾظواج اؾ ؼوؾ چًع
... همؽاه او ؼكث يیؿ خلیبیب

... بىظيع ضىظ هلوىظاو پی ظؼ هؽظم يبؽظ پایاو اؾ پف

 ؼا كاليی و كاليی آؼی: گلحًع هی ایع؟ کؽظه گن ؼا کكی آیا: پؽقیع آياو اؾ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ
... یابین يمی

... یابین يمی ؼا كاليی و كاليی آؼی: گلحًع هكحیع؟ کكی خكحدىی ظؼ آیا: كؽهىظ قپف

... كاليی و كاليی... آؼی: گلحًع هكحیع؟ کكی خكحدىی ظؼ آیا: كؽهىظ باؾ قپف

... اقث خلیبیب هى ی گهحه گن اها: كؽهىظ قپف

... يیاكحًع يبؽظ هیعاو ظؼ ؼا او اها کؽظيع خكحدى نعگاو کهحه هیاو ظؼ و بؽآهعيع او خكحدىی به

 نعه کهحه يیؿ ضىظ و بىظ کهحه ؼا ههؽک هلث که زالی ظؼ یاكحًع يبؽظگاه يؿظیکی ظؼ ؼا او قپف
... يگؽیكث ؼا او پیکؽ و ایكحاظ هعجی ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ... بىظ

 ایى... ايع کهحه ؼا او قپف کهحه ؼا جى هلث... ايع کهحه ؼا او قپف کهحه ؼا جى هلث»: كؽهىظ قپف
... «اوین اؾ هى و اقث هى اؾ

... کًعيع هبؽی بؽایم ظاظ ظقحىؼ و کؽظ زمل ظقحايم بؽ ؼا او ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ قپف
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 ـ پیاهبؽ قاػعهای خؿ يعانث بكحؽی خلیبیب که زالی ظؼ بىظین هبؽ کًعو زال ظؼ: گىیع هی ايف

... گػانحًع لسعل ظؼ ؼا او و نع آهاظه هبؽل آيکه جا ـ وقلن ػلیه الله يلی

 ايلام( خلیبیب همكؽ یؼًی) او هايًع که يبىظ ای بیىه ايًاؼ هیاو ظؼ قىگًع ضعا به: گىیع هی ايف
... ظاظيع هی هكابوه هن با او ضىاقحگاؼی بؽای خلیبیب اؾ پف هؽظاو و... يمایع

 33چ   مئ حئ جئ ی ی ی       ی ىئ ىئ ىئ چ

ظانحه بانع و جوىایم ؼا پیهه قاؾظ، ال ؼا اْاػث کًع و ضهیث الله ؼا  و هؽ کف الله و كؽقحاظه»
 ...«آيايًع که ؼقحگاؼايًع

 واؼظ بههث به هى اهث ی همه»: كؽهایع هی اقث واؼظ يسیر ظؼ چًايکه ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ و
... «يطىاهع ضىظ که کكی هگؽ نىظ هی

 ضعا؟ پیاهبؽ ای يطىاهع[ ؼا بههث به نعو واؼظ] ضىظ که اقث کكی چه: گلحًع

 يطىاقحه کًع قؽپیچی هى اهؽ اؾ کف هؽ و نىظ بههث واؼظ کًع اْاػث هى اؾ کف هؽ»: كؽهىظ
... «اقث

 کًی؟ کذام یک را ايتخاب هی

های ضىظ جؽخیر  آيايی که هسبث الله و پیاهبؽل ؼا بؽ ضىاقحه... پف کدایًع آو ظضحؽاو يیکىکاؼ
ی هؽ کف ظیگؽی جؽخیر  ؼا بؽ اهؽ و ضىاقحهظهًع؟ که اگؽ اهؽی ؼا اؾ قىی ضعاويع بهًىيع آو  هی

ظهًع، یا آيچه يلكهاو به آياو وقىقه  و آو ؼا بؽ کاؼهایی که ظوقحايهاو بؽایهاو ؾیبا خلىه هی... ظهًع
کًع، هوعم ظاؼيع؟  هی

به ضعا قىگًع بهحؽ اؾ : كؽهایع ام المىهًیى ػائهه ـ ؼَی الله ػًها ـ چًايکه ابىظاووظ ؼوایث کؽظه هی
ایى قطى ضعاويع هحؼال ... ام که کحاب ضعا ؼا جًعین کًًع و به جًؿیل ایماو آوؼيع يًاؼ يعیعهؾياو ا

: ی يىؼ ياؾل گؽظیع که ظؼ قىؼه
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 34چہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ  ڱ ڳ     ڳ ڳ چ

اؾ آو پیعا اقث و بایع ؼوقؽی ضىظ ؼا بؽ [ ْبیؼحا]و ؾیىؼهای ضىظ ؼا آنکاؼ يکًًع هگؽ آيچه ... »
« ...ضىظ كؽو ايعاؾيع و ؾیًث ضىظ ؼا آنکاؼ يكاؾيعی  ؼوی قیًه

نًیعيع و به يؿظ ؾياو ؼكحًع و آيچه ضعاويع ياؾل  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـهؽظاو ايًاؼ ایى آیه ؼا اؾ پیاهبؽ ضعا 
هؽ هؽظ بؽای ؾو ضىظ و ظضحؽ ضىظ و ضىاهؽ ضىظ و ؾياو ضىیهاويع ضىظ ... يمىظه ؼا بؽایهاو ضىايعيع

... ايعایى آیه ؼا ضى

... هیچ ؾيی يبىظ هگؽ آيکه با نًیعو ایى آیه به قىی چاظؼهای ضىظ نحاكحًع و آو ؼا بؽ ضىظ پیچیعيع
بؽضی اؾ آياو که كویؽ بىظيع ـ اؾ ؼوی جًعین و اْاػث اهؽ ضعاويع ـ اؾاؼهای ضىظ ؼا به ظو يین کؽظيع 

... و یک يین آو ؼا بؽ قؽ ضىظ ايعاضحًع

چًاو ضىظ ؼا  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـيبر هًگام ؾياو پهث قؽ پیاهبؽ »: گىیع ػائهه ـ ؼَی الله ػًها ـ هی
... «ظؼ چاظؼهای ضىظ پیچیعه بىظيع که گىیا بؽ قؽهایهاو کالؽ يهكحه بىظ

 *   *   *

پىنايعيع  ضىظ ؼا هی... ها ایى بىظ زال ؾياو ظؼ آو ظوؼاو ظؼ هىؼظ زداب و پىنايعو ؾیًث! الله اکبؽ
... ؼا يبیًًعجا هؽظاو آياو 

ـ ظايیع چه ؾيايی اهؽ نعه بىظيع که ضىظ ؼا بپىنايًع؟ ػائهه ام المىهًیى و كاْمه ظضحؽ ؼقىل ضعا  هی

... و اقماء ظضحؽ ابىبکؽ و ظیگؽ ؾياو يالسه و هحوی يلی الله ػلیه وقلن ـ

و ظیگؽ  کؽظيع؟ اؾ ابىبکؽ و ػمؽ و ػثماو و ػلی ظايیع ؾیًث ضىظ ؼا اؾ چه کكايی پًهاو هی و هی
اها با ایى وخىظ آو ؾياو اهؽ ... جؽیى آياو ظاهى جؽیى و پاک جؽیى هؽظاو ایى اهث و ػلیق پاک... يسابه

... ی يالر ضىظ ؼا بپىنايًع نعيع ظؼ آو خاهؼه
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: بلکه ضعاويع ابىبکؽ و ػمؽ و ْلسه و ؾبیؽ و ظیگؽ ايساب ؼا اؾ اضحالِ با ؾياو يهی يمىظ و كؽهىظ
اؾ پهث پؽظه اؾ آياو »جؽیى ؾيايًع  یؼًی اؾ ؾياو پیاهبؽ که پاک« ؾی ضىاقحیعهؽ گاه اؾ آياو چی»

... 35«جؽ اقث های نما پاک های آياو و هلب ؾیؽا که آو بؽای هلب»چؽا؟ « بطىاهیع

ی كاقع چه ضىاهع بىظ؟  بًابؽایى وَؼیث ؾياو و هؽظاو ها ظؼ ایى ؾهايه

گیؽيع، گىیا نىهؽ یا بؽاظؼ  ل با كؽونًعگاو گؽم هیبه ؾياو اهؽوؾ چه  ضىاهین گلث، که با ؼازحی کام
آياو اقث و نایع با او نىضی و ضًعه کًًع که هیمث ؼا ؾیؽ بیاوؼظ؟ 

هیچ هؽظی با ؾيی ضلىت يکؽظ هگؽ »و اكؿوو بؽ آو نایع با ؼايًعه ظؼ جاکكی ضلىت کًًع ظؼ زالی که 
ظايع کاؼل  ظهع ظؼ زالی که هی هی ی ایى گًاهاو ؼا ايدام همه... 36«آيکه نیٓاو قىهیى آياو اقث

... پؽظاؾظ هایی که ضىظ ضعاويع به وی ظاظه به هؼًیث او هی گًاه اقث، اها با ایى وخىظ با يؼمث
! ايگاؼ ضعاويع اؾ ایًکه او ؼا ػػاب ظهع ياجىاو اقث

! کًی اؾ جى ضىاهع گؽكث اگؽ ضعاويع بطىاهع ایى يؼمث ؼا که با آو هؼًیحم ؼا هی... قبساو الله

... ايع ها بؿو جا ؾيايی ؼا ببیًی که قالهحی ضىظ ؼا اؾ ظقث ظاظه قؽی به بیماؼقحاو

قى و قال که بؽضی اؾ آياو به خؿ چهماو ضىظ هیچ کعام اؾ  قؽی به آيدا بؿو جا ظضحؽايی ؼا بیًی کن
و اگؽ ظیگؽ اػُایم ؼا با چاهى ببؽی زحی ازكاـ ... جىايًع جکاو ظهًع اػُای بعو ضىظ ؼا يمی

... اؾ ضعاويع بؽای آياو نلا و ػاكیث و اخؽ ضىاهايین... کًع يمی

بؽضی زحی ... کًع کال زعاهل جىايایی کًحؽل اظؼاؼ و هعكىع ضىظ ؼا ظانث هؽ کعام اؾ آياو آؼؾو هی
ها هايًع کىظکاو پىنک ببًعيع و  بؽای همیى هدبىؼيع به آو... ايع ظايًع کی هُای زاخث کؽظه يمی

... هايع یا چهاؼ ؼوؾ هیگاه ایى پىنک قه 

ظؼ باؾاؼها ؼاه ... کؽظ ضًعیع و باؾیگىنی هی هی... يىنیع ضىؼظ و هی هی... او يیؿ ؼوؾی هايًع جى بىظ
... ؼكث هی
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... اها ياگهاو

ی هلبی یا هـؿی نع و ظؼ يحیده اکًىو ؾيعه اقث اها  بعوو هیچ ههعاؼی ظچاؼ زاظثه یا یک قکحه
 یا نایع قی قال ظؼ همیى زال بؽ ؼوی جطث... بیكث قال... ظه قال... همايًع یک هؽظه

... اكحاظه بیماؼقحاو

 ڦ ڦ  ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ

 37چ ڍ

بگى به يظؽ نما اگؽ الله نًىایی نما و ظیعگايحاو ؼا بگیؽظ و بؽ ظلهایحاو ههؽ يهع آیا ؿیؽ اؾ الله کعام »
کًین قپف آياو ؼوی  ؼا بیاو هی[ ضىظ]هؼبىظی اقث که آو ؼا به نما باؾپف ظهع؟ بًگؽ چگىيه آیات 

بگى به يظؽ نما اگؽ ػػاب الله ياگهاو یا آنکاؼا به نما بؽقع آیا خؿ گؽوه قحمگؽاو ( ۴۶)جابًع  بؽهی
... «هالک ضىاهع نع؟[ کكی]

ی اقث به قبب ػوىبث و هداؾات ضعاويع هؼًای ایى قطى البحه ایى يیكث که هؽ کف ظچاؼ بیماؼ
... ظاؼظ اها با ایى وخىظ کكی خؿ ؾیايکاؼاو ضىظ ؼا اؾ جعبیؽ ضعاويع ظؼ اهاو يمی... هؽگؿ... اقث

 در هیذاو هطابقه

چه آو کاؼ يیک بؿؼگ بانع یا ... ظهًع به قىی اػمال يیک با یکعیگؽ هكابوه هی ؾياو و ظضحؽاو هىهى
... ظايی با کعام کاَؼت بههحی ضىاهی نع ای قهمی ظاؼيع و جى يمی آياو ظؼ هؽ ػؽيه... کىچک

یا يًیسث گػؼایی که به کكی ... ای ظی هلیع بانع که ظؼ هعؼقه جىؾیغ کؽظه نایع یک يىاؼ و یا قی
... ای، باػث نىظ ضهًىظی و هـلؽت ضعاويع ؼا به ظقث آوؼی کؽظه

اقؽائیل ؼا بیاو  ای اؾ بًی چًايکه ظؼ يسیسیى آهعه، بؽای ها ظاقحاو ؾو بعکاؼه ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
ياگهاو ظؼ کًاؼ چاهی قگی ؼا ظیع که گاه به ؼوی چاه ... ؼكث يمىظه که ؼوؾی ظؼ يسؽایی هی
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آو ؼوؾ بكیاؼ گؽم بىظ و ؾباو قگ اؾ جهًگی آویؿاو بىظ و ػٓم ... چؽضع ؼوظ و گاه ظوؼ آو هی هی
... آو قگ ؼا اؾ بیى ببؽظيؿظیک بىظ 

ؾيی که باؼها هؽجکب كسها نعه بىظ و کكاو ؾیاظی ؼا اؿىاء ... هًگاهی که آو ؾو گًاهکاؼ چًیى ظیع
... کؽظه بىظ و هال زؽام ضىؼظه بىظ

هًگاهی که آو قگ ؼا ظؼ آو زالث ظیع کلم ضىظ ؼا بیؽوو آوؼظ و آو ؼا به ؼوقؽی ضىظ بكث و 
... قگ ؼا آب ظاظبؽایم اؾ چاه آب کهیع و آو 

او ؼا به قبب چه چیؿی هىؼظ آهؽؾل هؽاؼ ! الله اکبؽ... ضعاويع يیؿ به قبب همیى کاؼل او ؼا آهؽؾیع
ظاظ؟ 

! ؼكث؟ گؽكث؟ آیا ظؼ ؼاه ضعا به خهاظ هی ایكحاظ و ؼوؾ ؼا ؼوؾه هی آیا نب ؼا به يماؾ هی

... هىؼظ هـلؽت هؽاؼ ظاظ او جًها به یک قگ آب ظاظ و ضعاويع يیؿ به هماو قبب او ؼا... يه

اهام هكلن اؾ ػائهه ـ ؼَی الله ػًها ـ ؼوایث کؽظه که ؾيی هكحمًع که ظو ظضحؽل ؼا ظؼ ظقث ظانث 
... این به ضعا قىگًع قه ؼوؾ اقث هیچ ؿػایی يطىؼظه... ای ام المىهًیى: به يؿظ او آهع و گلث

آو ؾو ... ؾی يیاكث و آو ؼا به او ظاظی ضىظ خكحدى کؽظ و خؿ قه ظايه ضؽها چی ام المىهًیى ظؼ ضايه
اها همیى که ضىاقث آو ظايه ضؽها ؼا به ... بكیاؼ ناظ نع و ظو ظايه اؾ ضؽهاها ؼا به ظضحؽايم ظاظ

ظهايم يؿظیک کًع ظضحؽايم که اؾ نعت گؽقًگی ضؽهای ضىظ ؼا ضىؼظه بىظيع ظقحاو ضىظ ؼا به 
... قىی ضؽهای هاظؼ باال بؽظيع

... هايعه ؼا به ظو يین کؽظ و به آياو ظاظ قپف ضؽهای باهی... ايعاضث هاظؼ يگاهی به آياو

ـ هسبث و ظلكىؾی او باػث نگلحی هى نع، پف آيچه ؼا ظیعه بىظم بؽای پیاهبؽ ضعا : گىیع ػائهه هی

او »یا « ضعاويع به قبب ایى کاؼل بههث ؼا بؽ او واخب گؽظايع»: كؽهىظ... باؾگى کؽظم يلی الله ػلیه وقلن ـ
... «ا اؾ آجم ظوؾش آؾاظ کؽظؼ
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گیؽيع، زحی اگؽ آو ْاػث،  ؾياو و ظضحؽاو اضگؽ به ظقث به قىی ايدام ْاػات اؾ هن پیهی هی
و باالجؽ اؾ آو ظوؼی اؾ گًاهاو و قهل ايگاؼی يکؽظو ظؼ هىؼظ آو ... کاؼی بكیاؼ کىچک بانع

... اقث

: ؼهایعف ايع هی ضعاويع ضٓاب به کكايی که گًاهاو ؼا کىچک ايگانحه

 38چ ے ھ ھ ھ ھ   ہ چ

... «ايگاؼیع ظؼ زالی که آو يؿظ الله بف بؿؼگ اقث و آو ؼا کىچک هی... »

اها ... نىظ ؾيی ؼا ظیع که ظؼ آجم خهًن ػػاب هی ـ يلی الله ػلیه وقلن ـظؼ يسیسیى آهعه اقث که پیاهبؽ 
چه چیؿ باػث نعه بىظ آو ؾو خهًمی نىظ؟ 

به بحی قدعه کؽظه بىظ؟ یا پیاهبؽی ؼا کهحه بىظ؟ یا نایع اهىال هؽظم ؼا ظؾظیعه بىظ؟  

او یک گؽبه ؼا ؾيعايی کؽظ و يه ضىظ ؿػایم ظاظ و يه ! آو ؾو به قبب یک گؽبه خهًمی نعه بىظ! يه
... ؼهایم کؽظ که اؾ ضف و ضاناک ؾهیى بطىؼظ جا آيکه اؾ گؽقًگی خاو ظاظ

... ضؽانیع او ؼا ظؼ آجم ظیعم که آو گؽبه او ؼا هی: كؽهایع هی لیه وقلن ــ يلی الله عپیاهبؽ 

كالو ؾو نب ؼا به يماؾ : گلحًع ـ يلی الله ػلیه وقلن ـهمچًیى بطاؼی ؼوایث کؽظه که به ؼقىل ضعا 
...  ظهع و چًیى و چًاو کاؼ ضیؽ ايدام هی... گیؽظ ایكحع و ؼوؾ، ؼوؾه هی هی

! ظهع با ؾبايم آؾاؼ هیهای ضىظ ؼا  همكایه...اها

« ...او اؾ اهل آجم اقث... ضیؽی ظؼ او يیكث»: كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 

هع و به کكی آؾاؼی  ضىايع و هوعاؼ کمی ؿػا يعهه هی كالو ؾو يیؿ جًها يماؾهای كؽٌ ؼا هی: گلحًع
... ؼقايع يمی

 ...«او اؾ اهل بههث اقث»: كؽهىظ
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 ...ایى یک يبرد اضت

ضىاهًع به يام آؾاظی و  ظايی هعف ایى يبؽظ به بؽظگی ظؼ آوؼظو جى اقث؟ آیا هی ظايی هی آیا هی
 هكاوات نؽف جى ؼا ؾیؽ پا بگػاؼيع؟

 ضىاهًع چیكث؟ که آياو هی« آؾاظی»اها هؼًای ایى 

 کًًع؟ يمی ظػىت خاهؼه ْؽظنعگاو و ها خًگ هؽبايیاو و ظیعه قحن کاؼگؽاو آؾاظی به چؽا یا

 به بعضىاهی اگؽ و کًًع هی ؾيعگی ضايىاظه ظؼ که ؾيايی اقث؟ پاکعاهى ؾياو ؼوی ؼاؼناواو چؽا
 به يیاؾ ؾياو که اقث ایى ؼوی ايؽاؼناو چؽا... نىظ هی کىجاه ظقحم کًع، ظؼاؾی ظقث آياو قىی

 ظاؼيع؟ آؾاظقاؾی

گیى های يگاه اؾ جا بانًع ظانحه زداب و بپىنًع هًاقب لباـ ؾياو ایًکه آیا  بانًع اهاو ظؼ ؾهؽآ
! بانع؟ ظانحه آؾاظقاؾی به يیاؾ که اقث بؽظگی يىػی

 اقث؟ غلث و بؽظگی هؽظاو، با اضحالِ اؾ ظوؼ به ؾياو، کاؼ بؽای هطًىو هکاو جؼییى آیا

 کًًع ؾيعگی ضىظ آؼام ی ضايه ظؼ و بانًع آياو به هسبث و ضىظ كؽؾيعاو جؽبیث هكئىل ؾياو ایًکه آیا
 اقث؟ بؽظگی

 و اقث بًع و هیع او زداب کًًع هی اظػا و کهًع هی ؾوؾه ؾياو آؾاظقاؾی بؽای که کكايی اکثؽ چؽا
 و ضمؽ اهل و باؼاو و بًع بی اؾ بیهحؽناو بلکه... يیكحًع هًلساو و ػلما اؾ یابع، ضاليی آو اؾ بایع

 نهىاجًع؟ ايساب

 کًًع؟ هی ؾياو آؾاظی به ظػىت ها ایى چؽا

... اقث واَر پاقص ظاؼيع؟ ايؽاؼ ها ضايه اؾ پاکعاهى ؾياو قاضحى ضاؼج بؽای چؽا

 و... ظاظيع خلىه ؾیبا بؽایهاو ؼا ؼهى همیى بؽای ببیًًع، ؼهًاو و زداب بی ؼا ؾياو ضىاهع هی ظلهاو
 لػت آياو اؾ کؽظيع، ضىظيمایی و ؼهًیعيع و آهعيع يسًه ؼوی بؽ و نعيع لطث ؾياو آيکه اؾ پف

! کؽظین آؾاظ ؼا نما ها ببیًیع: گلحًع و بؽظيع
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 ؼا اضحالِ و هؽظاو با ظوقحی همیى بؽای... کًًع بؽظاؼی بهؽه ؾياو اؾ ضىاقث ظلهاو گاه هؽ ضىاقحًع
 خا هؽ و ضىاقحًع گاه هؽ که... نع «قیاؼ» لػجی بؽایهاو ؾو که خایی جا... ظاظيع خلىه ؾیبا آياو بؽای

... نبايه های کلىب ظؼ... باؼها ظؼ... ها پاؼک ظؼ... بكحؽ ظؼ... بؽيع لػت او اؾ ظانحًع ظوقث که

! کؽظین آؾاظت: که ؾظيع كؽیاظ کهايعيع لدى به ؼا ؾياو که هًگاهی و

 به یا هىاپیما ههمايعاؼ و قاهی ػًىاو به یا... ببیًًع قازل کًاؼ ظؼ لطث ؼا او که ضىاقث ظلهاو
... كؽیلحًع ؼا او و ظاظيع خلىه ؾیبا ؼا ها  ایى ی همه... ظضحؽ ظوقث ػًىاو

 ضاين یک ایى: گلحًع و ؾظيع لبطًعی همعیگؽ به کهايعيع كدىؼ و ككن باجالم به ؼا او که هًگاهی و
 کؽظيع؟ آؾاظ چیؿی چه اؾ ؼا او اها! اقث آؾاظ

 نعيع؟ آؾاظ و بىظيع ؾيعاو ظؼ ؾياو هگؽ... اقث ػدیب

 زداب؟ بؽظانحى و لباـ نعو کىجاه یؼًی آؾاظی هگؽ و

 پكؽ؟ ظوقث با ؼكحى بیؽوو نب یا... باؾاؼ ظؼ هؽظاو و پكؽاو به هحباظل های ضًعه یا

 ضیايحکاؼ؟ گؽگی با ضلىت یا و... بعکاؼ خىاو یک با جللًی جماـ یؼًی آؾاظی نایع یا

 بانی؟ پىنیعه و پاکعاهى که يیكث ایى قؽوؼی و واهؼی آؾاظی هگؽ

 يیک؟ همكؽی و کًع هی هسبث جى به که پعؼی

 اكحع؟ هی پایث به که كؽؾيعی و کًع هی پاقعاؼی جى اؾ که بؽاظؼی و

 ضفیر زياو

کاؼ ... هؽظ هكئىل بطم ضاؼخی اقث... بطهی بیؽويی و بطم ظاضلی: خاهؼه بؽ ظو بطم اقث
گؽقًگاو ؼا ؿػا ... کًع بیماؼاو ؼا هؼالده هی... قاؾظ ضايه هی... کًع کًع و ظؼآهع کكب هی هی
 ...كؽونع ضؽظ و هی هی... ظهع هی

 ...پؽظاؾظ ؾو يیؿ كؽؾيعاو ؼا جؽبیث هی کًع و به يیاؾهای ضايه هی
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بیهوی ظؼ ... ظؼ هن کؽظو ایى ظو هسیّ يسیر يیكث چؽا که هؽ یک ظؼ هدال ضىظ جطًى ظاؼيع
آهع ظؼ زالی که  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـنؼب االیماو ؼوایث کؽظه که اقماء ظضحؽ یؿیع به يؿظ ؼقىل ضعا 

هى ... پعؼ و هاظؼم كعای نما: ایهاو هیاو یاؼاو ضىظ يهكحه بىظ، پف ضٓاب به ایهاو كؽهىظ
چه اؾ آهعو هى به ... ی ؾياو به يؿظ نما هكحن و بعاو که هؽ ؾيی چه ظؼ نؽم و چه ظؼ ؿؽب كؽقحاظه

 ...ضبؽ، بؽ ؼای و يظؽ هى اقث يؿظ نما باضبؽ بانع چه بی

به زن به قىی هؽظاو و ؾياو كؽقحاظه اقث و ها يیؿ به نما و به ضعایی که نما ؼا ضعاويع نما ؼا 
ضىاهیع و بؽایحاو  يهیى هكحین و نما نهىت ضىظ ؼا اؾ ها هی ها ؾياو ضايه... كؽقحاظ ایماو آوؼظین

و نما هؽظاو با يماؾهای خمؼه و خماػث و ػیاظت بیماؼاو و زاَؽ نعو ظؼ ... آوؼین كؽؾيع هی
 ...ایع ها، خهاظ ظؼ ؼاه ضعا بؽ ها بؽجؽی یاكحه ی ایى ها و زح پی ظؼ پی و بهحؽ اؾ همه خًاؾهجهییغ 

کًین و  نىظ ها اؾ اهىال نما هساكظث هی و هؽ گاه هؽظی اؾ نما بؽای زح یا ػمؽه یا خهاظ ضاؼج هی
بؽیع  اخؽی که هیآیا ها يیؿ با نما ظؼ ... کًین ظوؾین و كؽؾيعايحاو ؼا جؽبیث هی هایحاو ؼا هی لباـ

 نؽیک هكحین ای ؼقىل ضعا؟

ایع  آیا جا زالی نًیعه: ؼو به قىی ايساب ضىظ يمىظ و گلث ـ يلی الله ػلیه وقلن ـظؼ ایى هًگام ؼقىل ضعا 
 ؾيی بهحؽ اؾ او ظؼ اهؽ ظیى ضىظ پؽقم کًع؟

 ...يه: گلحًع

ایًکه هؽ یک اؾ نما با : به يؿظ ؾيايی که پهث قؽت بىظيع بؽو و بگى»: قپف ؼو به وی کؽظ و گلث
که ]ها  ی ایى همكؽل يیکىیی کًع و ظؼ پی ضهًىظی او بانع و هىاكوث او ؼا بدىیع هؼاظل همه

 ...«اقث[ گلحی

 !گلث باؾگهث و آو ؾو ظؼ زالی که اؾ ناظی ال اله اال الله و الله اکبؽ هی

ی ضىظ اقث و  بايىی ضايهاو نه... ی اوقث هلمؽِو پاظناهی ؾو، ضايه... آؼی هؽ کف ظؼ هدال ضىظ
هؽ چًع همکى اقث ظؼ يىؼِت يیاؾ، ایى هاػعه ؾیؽ ... همكؽل پاظناه آو، و كؽؾيعاو، ؼػیث آياو

 ...پا يهاظه نىظ
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 قهرهايی به يام ام عمارة

همؽاه با لهکؽ هكلماياو ظؼ يبؽظ ازع  ـ ؼَی الله ػًها ـابى قؼع ظؼ ْبوات ضىظ جطؽیح يمىظه که ام ػماؼه 
اها هًگاهی که يبؽظ نعت گؽكث ... پؽظاضث به ظؼ آيدا به آب ظاظو و هعاوای بیماؼاو هی زاَؽ نع و

و بؽضی اؾ هكلماياو نکكث ضىؼظيع و گؽیطحًع، او هكلماياو ؼا ظیع که ظؼ زال كؽاؼ هكحًع و 
 ...بىظيعظوؼ و بؽ او هايعه  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـظهًع و جًها ظه جى اؾ ايساب پیاهبؽ  کاكؽاو خىالو هی

ؼقايع و  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـاو که چًیى ظیع نمهیؽی به ظقث گؽكث و به قؽػث ضىظ ؼا به ؼقىل ضعا 
گؽیطحًع و او زحی قپؽی بؽای ظكاع اؾ ضىظ  ظؼ زالی که ظیگؽاو هی... به ظكاع اؾ او پؽظاضث

 ...يعانث

: به او كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـؼ پیاهب... گػنث ظؼ ایى زال هؽظی که قپؽی به ظقث ظانث اؾ آيدا هی
او يیؿ قپؽل ؼا ايعاضث و ام ػماؼه آو ؼا بؽظانث و با آو اؾ ... «خًگع قپؽت ؼا به کكی بعه که هی»

 ...ظؼ بؽابؽ َؽبات زمایث کؽظ و به يبؽظ پؽظاضث ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 

ی  ی او ؼا ظكغ کؽظ و َؽبه با قپؽ ضىظ َؽبه ام ػماؼه... ای به او واؼظ کؽظ ظؼ ایى زال قىاؼی َؽبه
ای به پهث پای اقب او ؾظ و  قىاؼ ضىاقث بگؽیؿظ اها ام ػماؼه َؽبه... نمهیؽل کاؼی پیم يبؽظ

: كؽؾيع او ؼا يعا ؾظ که ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... ام ػماؼه به او زمله بؽظ... بؽ پهث ضىظ اكحاظ
 ...کمک هاظؼل نحاكث و او با کمک كؽؾيع، کاكؽ ؼا به هحل ؼقايع كؽؾيع به« ...هاظؼت... هاظؼت»

... ظؼ ایى هًگام یکی اؾ قىاؼاو کاكؽ به كؽؾيع او زمله کؽظ و نمهیؽ ضىظ ؼا بؽ کحق چپم كؽوظ آوؼظ
که ظیع ضىو  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... ؼیؿی کؽظ يؿظیک بىظ ظقث او اؾ بعو خعا نىظ و نؽوع به ضىو

 ...«ؾضن ضىظ ؼا ببًع»: پیؽاهًم ؼواو اقث گلث او بؽ

كؽؾيعم : ای که بؽای بكحى ؾضن هدؽوزاو آوؼظه بىظ ؾضن او ؼا بكث و قپف گلث ام ػماؼ با پاؼچه
 ...بؽضیؿ و با ایًاو بدًگ

کیكث که بحىايع آيچه ؼا جى جسمل »: که اؾ يبؽ او به نگلث آهعه بىظ كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
 ...«کًی جسمل کًع ای ام ػماؼه یم
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ایى همايی اقث که »: كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... ياگهاو ظوباؼه هماو قىاؼ به قىی ام ػماؼه آهع
 ...«كؽؾيعت ؼا ؾظ ای ام ػماؼه

 ام... پای قىاؼ هٓغ نع و به ؾهیى اكحاظ... ای به پای او واؼظ کؽظ ام ػماؼه خلىی او ؼا گؽكث و َؽبه
 ...ػماؼه به او هدىم آوؼظ و َؽباجی به وی واؼظ کؽظ و او ؼا کهث

السمعلله که جى ؼا پیؽوؾ قاضث و چهمايث ؼا با نکكث ظنمًث »: كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
 ...«ؼونى کؽظ و ايحواهث ؼا به جى يهاو ظاظ

اؼظ کؽظ که ؾضمی ػمین بؽ خای ای به گؽظو او و یکی ظیگؽ اؾ کلاؼ به ام ػماؼه زمله بؽظ و َؽبه
هًگاهی که ؾضمی ... خًگیع و زىاقم به او بىظ ظؼ همیى زال هی ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... گػنث

ضعاويع نما اهل ... ؾضمم ؼا ببًع... هاظؼت ؼا ظؼیاب»: نعو او ؼا ظیع كؽؾيعل ؼا يعا ؾظ و گلث
ی  ضعاويع ضايىاظه... جؽ اؾ كاليی و كاليی اقثهًؿلث نىهؽ هاظؼت واال... ایى ضايه ؼا بؽکث ظهع

 ...«نما ؼا ؼزمث کًع

اؾ الله بطىاه که هؽاكوث نما ؼا ظؼ بههث يًیب ها : کهیع گلث ظؼ ایى زال، ام ػماؼه که ظؼظ هی
 ...«يهیًاو هى ظؼ بههث بگؽظاو آياو ؼا هن... یا الله»: كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... کًع

 !ظیگؽ بؽاین ههن يیكث که ظؼ ظيیا چه به هى بؽقع: ػماؼه که چًیى نًیع گلثاها 

به ؼاقث و چپ يًگؽیكحن هگؽ آيکه ام »: گلث ی يبؽظ ازع هی بؼعها ظؼباؼه ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
 ...«خًگیع ظیعم که ظؼ ظكاع اؾ هى هی ػماؼه ؼا هی

ظايكث که ... اها ضعاويع اؾ او ضهًىظ گؽظیع... نعآؼی ام ػماؼه ظواؾظه ؾضن بؽظانث و ظقحم هٓغ 
اها هًگاهی که ... ال جالل کًع و كؽؾيعايم ؼا جؽبیث کًع ی ايلی او ایى اقث که ظؼ ضايه وظیله

جؽ با هال ضىظ به یاؼی ظیى نحاكحه  ظايكث ایى ظیى يیاؾ به او ظاؼظ به یاؼی آو نحاكث چًايکه پیم
 ...بىظ
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اها ... اقث که ظؼ بیؽوو اؾ ضايه ؾزمث بکهع و ظاضل ضايه آقىظه بانعهمچًیى هؽظ؛ ايل بؽ ایى 
ظوضث و لباقم ؼا  گاه کلم ضىظ ؼا هی ـ يلی الله ػلیه وقلن ـؼقىل ضعا ... نىظ گاه به ایى هاػعه ػمل يمی

 ...ظاظ ال ؼا یاؼی هی ؾظ و ضايىاظه ويله هی

 !تى برای ها با ارزغی

 ...تآؼی هعؼ و هوام جى بكیاؼ واال اـ

 کف هؽ»: كؽهایع هی ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ و کؽظه جىيیه هاظؼت و پعؼ به جى هىؼظ ظؼ ضعاويع که چؽا
 او و هى که آهع ضىاهع زالی ظؼ هیاهث ؼوؾ نىيع، بؿؼگ آيکه جا گیؽظ ػهعه بؽ ؼا ظضحؽ ظو[ جؽبیث]

... چكبايع هن به ؼا ضىظ ايگهث ظو و «این ایًگىيه

 بطاؼی اهام که زعیثی ظؼ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا ؼقىل چًايکه يمىظه، قلاؼل جى هىؼظ ظؼ ؼا كؽؾيعايث
 هى ظوقحی ی نایكحه همه اؾ بیم کكی چه: پؽقیع او اؾ که هؽظی به ضٓاب ايع کؽظه ؼوایث هكلن و

... «پعؼت قپف هاظؼت، قپف ،تهاظؼ قپف هاظؼت،»: كؽهىظ اقث؟

 ضهن باػث که ؼا کكايی و يمىظه قلاؼل نىهؽل به ؾو ی ظؼباؼه ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ بلکه و
 الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ که اقث ؼوایث جؽهػی و هكلن يؿظ... يکىهیعه کًًع بعی آياو به یا نىيع ؾيايهاو

 بؿؼگ... قلیع و قیاه... بىظيع بؽابؽل ظؼ جى يعهؿاؼ که زالی ظؼ بؽضاقث الىظاع زدة ظؼ ـ وقلن ػلیه
... كویؽ و ؿًی... کىچک و

گاه: گلث آياو ی همه به بلًع يعای با ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ  يیکی به ؾياو زن ظؼ... بانیع آ
گاه... کًیع قلاؼل ! کًیع قلاؼل يیکی به ؾياو زن ظؼ! بانیع آ

 اؾ و آهعيع پیاهبؽ همكؽاو يؿظ به بكیاؼی ؾياو ؼوؾی که ايع کؽظه ؼوایث ظیگؽاو و ابىظاووظ همچًیى
 نع هٓلغ هىَىع اؾ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ که هًگاهی... کؽظيع نکایث ضىظ نىهؽاو ظقث

 ضىظ همكؽاو اؾ و ايع آهعه هسمع آل يؿظ به بكیاؼی ؾياو اهؽوؾ»: گلث هؽظم به ضٓاب و بؽضاقث
... «يیكحًع نما بهحؽیى آياو... ايع کؽظه نکایث
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 اقث کكی نما بهحؽیى»: كؽهىظ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ که اقث ؼوایث جؽهػی و هاخه ابى يؿظ و
... «هكحن ضىظ ی ضايىاظه به يكبث نما بهحؽیِى  هى و بانع، بهحؽ ال ضايىاظه با که

 هػک و عًبر

ها بؽای ایى  ی ایى نایع هؽظی ظؼ هىؼظ همكؽل زكاـ بانع و یا او ؼا اهؽ و يهی کًع، ولی همه
 ...ضىاهع که ضىبی او ؼا هی اقث

بؽای ػمؽ بى الطٓاب اؾ هًؽ هكک و ػًبؽ آوؼظه بىظيع جا آو ؼا بلؽونع و پىِل آو ؼا ظؼ بیث المال 
 ...بگػاؼظ

جىايع به ضىبی وؾو کًع ایًدا بىظ و ایى ػٓؽ ؼا وؾو  ظوقث ظانحن ؾيی که هی: گلث ـ ؼَی الله ػًه ـػمؽ 
کًن ای  هى ایى کاؼ ؼا هی: همكؽل گلث... گػانث المال هی كؽوضث و آو ؼا ظؼ بیث کؽظ و هی هی

 ...اهیؽ هىهًاو

 ...بانع: گلث ـ ؼَی الله ػًه ـػمؽ 

کؽظ و به آياو  کؽظ و وؾو هی آهعيع و وی ػًبؽ ؼا با ظقث ضىظ جکه جکه هی ؾياو به يؿظ او هی
 ...کهیع كؽوضث و ظقحم ؼا که به ػًبؽ آؿهحه بىظ به چاظؼ ضىظ هی هی

هًگاهی که ػمؽ ... هًگاهی که ػمؽ به ضايه باؾگهث، همكؽل پىل كؽول ػًبؽها ؼا به او ظاظنب، 
 ای؟ جى هن اؾ ایى ػٓؽها ضؽیعه: به همكؽل گلث... به او يؿظیک نع بىی ػٓؽ به ههاهم ضىؼظ

 ...يه: گلث

 پف ایى بىی چیكث؟: ػمؽ گلث

 ...کؽظم م آو ؼا پاک هیهايع و هى با چاظؼ کمی اؾ آو بؽ ظقحن باهی هی: همكؽل گلث

ضؽيع و جى اؾ هال هكلماياو ضىظ ؼا ضىنبى  ؾياو با پىل ضىظ ػٓؽ هی! قبساو الله: ػمؽ گلث
 کًی؟ هی
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قپف چاظؼ او ؼا گؽكث و به قىی ظؽف آبی که اؾ قوق آویؿاو بىظ ؼكث و بؽ آو چاظؼ آب ؼیطث و 
ضاک آب ؼیطث و قپف با گل آو چاظؼ پف بؽ ... اها هًىؾ اثؽ ػٓؽ بؽ آو بىظ... آو ؼا نكث و بىییع

 !قپف آو ؼا با آب نكث و به همكؽل ظاظ... ؼا آيچًاو نكث که بىی ػِٓؽ آو ؼكث

 :كؽهایع جؽقیع و ضعاويع هحؼال هی او اؾ زكاب ظهین و ػػاب آضؽت هی

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ

 39چ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

ی ضىظ ؼا اؾ آجهی زلظ کًیع که قىضِث آو هؽظم و  ضايىاظهایع، ضىظ و  ای کكايی که ایماو آوؼظه»
ايع که اؾ الله ظؼ ظقحىؼی که به آياو  گیؽ گماؼظه نعه قطث[ و]هاقث و بؽ آو كؽنحگايی ضهى  قًگ

 ...«ظهًع کًًع و آيچه ؼا که هاهىؼ آو هكحًع ايدام هی ظاظه قؽپیچی يمی

 غىد ها به پا هی برای تى جًگ

نع و  ها له هی خمدمه... نع ها به پا هی چًاو بىظ که به ضاْؽ او خًگاؼؾل و بؿؼگعانث ؾو 
 ...آو هن جًها به ضاْؽ یک ؾو... اكحًع ظنمًاو به ضاک هی

... کؽظيع هی ؾيعگی هعیًه ظؼ هكلماياو با همؽاه یهىظیاو که ايع آوؼظه يىیكاو قیؽت

 و ككاظ کؽظيع هی قؼی و بىظيع ياؼازث هكلماو ؾياو نعو پىنیعه و زداب به اهؽ يؿول اؾ آياو
... يحىايكحًع اها... ظهًع جؽویح هكلماياو ی خاهؼه ظؼ ؼا بؽهًگی

... آهع بىظيع، یهىظ اؾ ای ْایله که هیًواع بًی باؾاؼ به بازداب ؾيی ؼوؾها اؾ یکی

... يهكث ْالقاؾاو اؾ یکی يؿظ ظانث که کاؼی بؽای و... بازداب و پاکعاهى ؾيی

 بعو یا ببیًًع ؼا او جىايكحًع هی کال ظانحًع آؼؾو و بىظيع ضهمگیى او ػلث و پىنیعگی اؾ که یهىظیاو
 چهؽه اؾ يواب که کًًع جهىیوم کؽظيع قؼی ـ کؽظيع هی اقالم اؾ پیم چًايکه ـ کًًع لمف ؼا او

... بگػاؼظ ؼا ضىظ زداب یا بؽظاؼظ
                                                           

 ۶: ـ جسؽین39
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... وؼؾیع ابا و يپػیؽكث ؾو آو اها

 ال ؼوقؽی به ؼا لباقم پاییى قؽ پهث اؾ يبىظ هحىخه هكلماو ؾو آو که زالی ظؼ ضائى ْالقاؾ اها
... ؾظ گؽه

 آو و ضًعیعيع یهىظیاو... نع يمایاو بعيم اؾ بطهی و ؼكث باال لباقم بؽضاقث، ؾو که هًگاهی
 ؼا بعيم اها کهحًع هی ؼا او کؽظ هی آؼؾو... کهیع ياؼازحی ؼوی اؾ كؽیاظی پاکعاهى هكلماو ؾو

... ظیعيع يمی

 آو بؽ يیؿ یهىظیاو... کهث ؼا ْالقاؾ آو و بؽکهیع ؼا نمهیؽل ظیع چًیى که هكلماو هؽظاو اؾ یکی
... کهحًع ؼا او و آوؼظيع هدىم هكلماو

 پا ؾیؽ ؼا پیماو یهىظیاو که ظايكث و نع باضبؽ خؽیاو اؾ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ که هًگاهی
 او زکن جكلین آيکه جا آوؼظ ظؼ هسايؽه به ؼا آياو ايع، کؽظه ظؼاؾی ظقث هكلماو ؾياو به و ايع گػانحه

... نعيع

 ياگهاو کًع، هداؾات ؼا آياو ؾو، آو آبؽوی بؽای ضىاقث ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ ضعا پیاهبؽ که هًگاهی
 لػت به جًها و يعانث اهمیحی بؽایهاو هكلماو ؾياو ياهىـ و زیثیث که نیٓاو قؽباؾاو اؾ قؽباؾی

... بؽضاقث کؽظ، هی كکؽ آو اؾ جؽ پاییى و نکن

... َقلىل بى ُاَبی بى ػبعالله هًاكواو، قؽ خؿ يبىظ کكی وی

...  کى يیکی یهىظهاو پیماياو هن به... هسمع ای: گلث

... بىظيع وی یاؼاو خاهلیث ظؼ آياو

... يپػیؽكث و گؽظايع ؼوی او اؾ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ اها

... کى يیکی آياو به... هسمع ای: گلث و بؽضاقث ظیگؽ باؼ هًاكن آو

... يکؽظ جىخهی وی به آياو، بؽ ؿیؽت و هكلماو ؾياو زیثیث اؾ پاقعانث بؽای ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ



 85    او یک هلکه اقث

 

 

 ضىظ قىی به ؼا وی و کؽظ ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ گؽیباو ظؼ ؼا ظقحم و نع ضهمگیى هًاكن آو پف
! کى يیکی هى پیماياو هن به! کى يیکی هى پیماياو هن به: گلث و کهیع

! کى ؼها هؽا: گلث و کؽظ او به ؼو و نع ضهمگیى ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ

 آياو هداؾات اؾ ظقث ضىاقث هی ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ اؾ همچًاو و ظانث يمی بؽ ظقث او اها
... بؽظاؼظ

! جى بؽای: گلث و کؽظ او به ؼو ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ پف

... ؼايع قؽؾهیًهاو اؾ ؼا آياو و بؽويع هعیًه اؾ ظاظ ظقحىؼ اها نع، هًًؽف آياو کهحى اؾ قپف

 ...حتی بذو بی جاو هرا يبیًًذ

ػلیه وقلن ـ يلی الله ؼوایث کؽظه که كاْمه ـ ؼَی الله ػًها ـ ظضحؽ ؼقىل ضعا « االقحیؼاب»ابى ػبعالَبؽ ظؼ 

... همیهه بازداب و پاکعاهى بىظ ـ

ای  گػاؼيع و بؽ وی جًها پاؼچه کم هی هًگام وكات به كکؽ وهحی اكحاظ که پیکؽل ؼا بؽ خًاؾه
: پف به اقماء بًث ػمیف ؼو کؽظ و گلث... ايعاؾيع هی

... آیع کًًع بعم هی خًاؾه با ؾياو هی[ هًگام جهییغ]ای اقماء هى اؾ کاؼی که 

بیًًع آنکاؼ  ی کكايی که هی ی ايعام ؾو بؽای همه ايعاؾيع و ايعاؾه ؾو جًها یک پاؼچه هیبؽ ؼوی 
... نىظ هی

... ام ظهن که ظؼ قؽؾهیى زبهه ظیعه چیؿی به جى يهاو هی... ای ظضحؽ ؼقىل ضعا: اقماء گلث

ای؟  چه ظیعه: گلث

ای  نع، قپف بؽ آو پاؼچه اقماء یک بؽگ قبؿ يطل آوؼظ و آو ؼا ضن کؽظ، به ْىؼی که هايًع گًبع
... ايعاضث

... جىاو با آو ؾو و هؽظ ؼا جهطیى ظاظ هی! ایى چیؿ چه ؾیبا اقث: كاْمه گلث
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ایى بىظ زؽو كاْمه بؽ ... هًگاهی که ظؼگػنث بؽای وی چیؿی هايًع هىظج ػؽوـ قاضحًع
! خاو بىظ، چه ؼقع به هًگام زیاجم زداب و پىنیعگی، آو هن هًگاهی که پیکؽی بی

... بساو اللهـ

ظايین ضعا و پیاهبؽل ؼا ظوقث ظاؼيع  ایى کدا و بؽضی اؾ ظضحؽاو هكلماو کًىيی کدا؟ کكايی که هی
... و ههحام بههث هكحًع، اها با ایى وخىظ

ی ضىظ بعيهاو ؼا ظؼ بؽابؽ آؼایهگؽ لطث  ؼويع و با اؼاظه های ؾيايه هی ها به آؼایهگاه بؽضی اؾ آو
ؾيی »: كؽهایع هی ـ يلی الله ػلیه وقلن ـظؼ زالی که پیاهبؽ ضعا ! ی بعيهاو ؼا بؽظاؼظکًًع جا آؼایهگؽ هىها هی

ی هیاو ضىظ و  ی نىهؽل اؾ بعو بیؽوو آَوَؼظ هگؽ آيکه پؽظه يیكث که لباـ ضىظ ؼا ظؼ ؿیؽ ضايه
... «پؽوؼظگاؼ ؼا بؽظانحه اقث

ظجؽیى ؾياو نما آيايًع که اهل ضىظيمایی و ب»: كؽهایع ی آياو هی ظؼباؼه ـ يلی الله ػلیه وقلن ـو پیاهبؽ  
یؼًی جؼعاظ  40«نىظ هگؽ به جؼعاظ کالؿاو پؽقلیع ها کكی بههحی يمی آياو هًاكوًع و اؾ آو... جکبؽيع

... آياو ظؼ بههث آيوعؼ کن اقث که جؼعاظ کالؿاو پؽقلیع

ؼا بؽای ضعهث به  کدایًع آو ظضحؽاو هكلماو که اهیع ظاؼین اقالم ؼا یاؼی ظهًع و وهث و خاو ضىظ
ایى ظیى بعهًع؟ 

... نىین گؽظيع ؿاكلگیؽ هی های ياهًاقب ظؼ باؾاؼ یا پاؼک هی اها گاه با ظیعو آياو که با لباـ یا کلم
بیًًع یا كوّ بیى  کكی خؿ ضىاهؽاين هى ؼا يمی: گىیًع ايع و هی بیًی که جًها یک نلىاؼ پىنیعه یا هی

... ايع خایؿ يیكث که چًیى پىنهی چًايکه ػلما كحىا ظاظه پىنن، ظؼ زالی ها ایًٓىؼ لباـ هی ؾو

کًًع بلکه ظیگؽاو ؼا يیؿ به قمث گًاه  زحی بعجؽ اؾ ایى، بؽضی اؾ ظضحؽاو كوّ به ايدام گًاه اکحلا يمی
ی جللى پكؽاو و یا هدالت ياهًاقب ؼا هیاو ظیگؽ ظضحؽاو  های زؽام یا نماؼه ػکف... کهايًع هی

: كؽهایع زالی اقث که ضعاويع هحؼال هی کًًع، ایى ظؼ هی پطم

                                                           

. به ؼوایث بیهوی ظؼ قًى کبؽی 40
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 41چ خب

ايع نیىع پیعا کًع، بؽایهاو ػػابی  کكايی که ظوقث ظاؼيع ؾنحکاؼی ظؼ هیاو کكايی که ایماو آوؼظه»
... «ظايیع ظايع و نما يمی ظؼظياک ظؼ ظيیا و آضؽت اقث و الله هی

 ...دختراوبیچاره آو 

کًًع و همکى اقث همیى قهل ايگاؼی به  ؾيايی که ظؼ هىؼظ زداب و پىنیعگی قهل ايگاؼی هی
 ...جؽیى و زویؽجؽیى کكاو بانًع اؼؾل و زحی يؿظ هؽظم بی... ناو هًدؽ نىظ ككاظ و جباهی

يگاههاو به ها هكحًع قىال کؽظم  اؾ بؽضی اؾ خىايايی که ظؼ باؾاؼها و کًاِؼ هعاؼـ ظضحؽايه ظؼ پی آو
آیًع چگىيه اقث؟  ها ؼاه هی ظضحؽايی که با آو

کًین و هؽ  ها جلؽیر هی با آو... اؼؾل هكحًع چًیى ظضحؽايی ظؼ چهن ها بی: همه ایًگىيه پاقص ظاظيع
... ايعاؾین وهث قیؽ نعین ظوؼناو هی

بیًن ظؼ  ؼا هی ؼوم و ظضحؽ باوهاؼ و بازدابی نیص وهحی به باؾاؼ هی: ها به هى گلث زحی یکی اؾ آو
کًن به او يؿظیک نىم و زحی اگؽ کكی به او  نىظ و خؽات يمی چهن هى بؿؼگ و هسحؽم خلىه ظاظه هی

! نىم ازحؽاهی کؽظ با او ظؼگیؽ هی بی

ظؼ ایى کهىؼها ؾياو به باالجؽیى زع ... هایی بیًعاؾیع که اظػای آؾاظی ظاؼيع يگاهی به قؽؾهیى
... ظايیع يع که هیا زدابی و ككاظ اضالهی ؼقیعه بی

گیؽيع که بیكث ظؼيع آو جىقّ  ظؼ ایاالت هحسعه ؼوؾايه هؿاؼ و يهًع ؾو هىؼظ جداوؾ هؽاؼ هی
! ظهع پعؼايهاو ؼش هی

                                                           

 ۱۹: يىؼ 41
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نىيع و يكبث  قوّ خًیى یا پف اؾ جىلع ـ کهحه هی ی همیًٓىؼ قالیايه یک هلیىو کىظک ـ به واقٓه
ه يع و هلحاظ ظضحؽ خىاو بؽ اثؽ ؾيا باؼظاؼ ظؼ بؽیحايیا هؽ هلث! ْالم به نًث ظؼيع ؼقیعه اقث

! نىيع هی

... چه جؼعاظ اؾ ؾياو آيدا آؼؾوی پىنیعگی و ػلاف جى ؼا ظاؼيع

ها ؼواج یاكث ظؼ پی آو كسها و قؽهث و ظیگؽ  زدابی و بؽهًگی ظؼ آو قؽؾهیى هًگاهی که بی
... خؽاین يیؿ بیهحؽ نع

و هؽ کف که نیٓاو ... بؽظ ككاظ ظؼ ؾهیى بهؽه هینیٓاو همیهه اؾ بؽضی ؾياو بؽای هسون قاضحى 
های  و ظؼ پی هع و آؼایم... هایم ؼا هوعم بؽ همه چیؿ بعاؼظ اؿىایم کًع و هٓیغ او نىظ و نهىت

ها بؽایم اؾ نؽیؼث  های ياهًاقب و هدالت بؽهًگی بیلحع و ایى نهىت ها و كیلن زؽام و جؽايه
... آكؽیعه يهعه هگؽ بؽای جًبیه گًاهکاؼاو و آجم ،جؽ نىظ گًاهکاؼ اقث پؽوؼظگاؼ ههن

بىظین که ياگهاو  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـؼوایث کؽظه که يؿظ ؼقىل ضعا  ـ ؼَی الله ػًه ـاهام هكلن اؾ ابىهؽیؽه 
ضعا و : گلحین« ظايیع ایى چه بىظ؟ آیا هی»: كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... يعای بلًعی نًیعین

گاه ... جؽيع پیاهبؽل آ

... «ایى قًگی اقث که هلحاظ قال پیم ظؼ آجم ايعاضحه نعه بىظ؛ اکًىو به هؼؽ آو ؼقیع»: كؽهىظ
: كؽهایع ضعاويع هحؼال هی

 ڇ چ چ   چ چ     ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ   ڤ ڤچ

 42چ        ڇ

هایهاو ؼا ظؼ آجم ؾیؽ و  چهؽهؼوؾی که ( ۶۵)یابًع و يه یاوؼی  هايًع؛ يه یاؼی هی ظؼ آو خاوظايه هی»
... «کؽظین بؽظین و پیاهبؽ ؼا اْاػث هی گىیًع ای کال ها الله ؼا كؽهاو هی هی ،کًًع ؼو هی

 ...ایى زال کكی اقث که هؼًیث پؽوؼظگاؼ کًع و به آضؽت ضىظ اهمیحی يعهع

                                                           

 ۶۶-۶۵: ـ ازؿاب 42
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 ...جا آيکه جؽاؾوی ػملم قبک نىظ و زحی پعؼ هاظؼل اؾ او بیؿاؼی خىیًع

 ...به ظاظل بؽقع و يه ْال و خىاهؽ و هدالتيه ظوقحم 

 ...هیؽيع ضىابًع و يه هی اهل آجم يه ظؼ آو هی

يىنًع و اؾ ؾهىم  ی خهًمیاو هی اؾ چؽکابه... يهیًًع بؽ آجم هی... ؼويع بؽ ؼوی آجم ؼاه هی
 ...ضىؼيع هی

ؼا  هایهاو و آجم چهؽه... لباقهاو آجم اقث... لساكهاو آجم اقث... ناو آجم اقث كؽل
 ...پىنايع هی

 ...ايع که قؽ آو به ظقث يگهباياو ظوؾش اقث ظؼ زالی که به ؾيدیؽهایی کهیعه نعه

نىظ و كؽیاظناو به  ضىيابه و چؽک اؾ بعيهاو ضاؼج هی... بؽيع که آياو ؼا ظؼ آجم کهاو کهاو هی
اقحطىاو ظهًع که به  آيوعؼ ضىظ ؼا ضاؼل هی... نىظ پىقحهاو ظچاؼ ضاؼل هی... ؼوظ آقماو هی

و اگؽ هؽظی ؼا واؼظ آجم خهًن کًًع قپف او ؼا بیؽوو آوؼيع و به ؾهیى بیاوؼيع اهل ؾهیى ... ؼقًع هی
 !بىی بعل ضىاهًع هؽظ اؾ ؾنحی و

 پیرزو بًی اضرائیل

ـ هبؽ يهیى پیا آو باظیه... به يؿظ باظیه يهیًی ؼكث ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ : گىیع هی ـ ؼَی الله ػًه ـابىهىقی 

 «...به يؿظ ها بیا»: كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپف ؼقىل الله ... ؼا گؽاهی ظانث يلی الله ػلیه وقلن ـ

زاخث ضىظ »: به وی گلث ـ يلی الله ػلیه وقلن ـآهع و پیاهبؽ  ـ يلی الله ػلیه وقلن ـاو يیؿ ؼوؾی به يؿظ ؼقىل الله 
 ...«ؼا بطىاه

 ...ی که همكؽم نیؽ آو ؼا بگیؽظنحؽی که قىاؼل نىین و بؿ: گلث

 «اقؽائیل بانیع؟ آیا ياجىاو هكحیع که هايًع پیؽؾو بًی»: كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 

 اقؽائیل کیكث؟ پیؽؾو بًی[ ظاقحاو! ]ای پیاهبؽ ضعا: گلحًع
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ضٓاب به بًی ... اقؽائیل ؼا اؾ هًؽ بؽظ، ؼاه ؼا گن کؽظيع هًگاهی که بًی ـ ػلیه الكالم ـهىقی »: كؽهىظ
 (یابین؟ یؼًی چؽا ؼاه ؼا يمی)ایى چیكث؟ : اقؽائیل كؽهىظ

هًگاهی که هؽگم كؽا ؼقیع اؾ ها پیماو ضعا ؼا گؽكث که اؾ هًؽ بیؽوو  ـ ػلیه الكالم ـیىقق : گلحًع
 ...ؼا پف اؾ هؽگ با ضىظ ببؽین( یؼًی بعيم ؼا)هایم  يؽوین هگؽ آيکه اقحطىاو

 ظايع؟ او ؼا هیچه کكی خای هبؽ : كؽهىظ

 ...پیؽؾيی اؾ بًی اقؽائیل: گلحًع

 ...«هبؽ یىقق ؼا به هى يهاو بعه»: هىقی كؽهىظ... وی ؼا آوؼظيع... کف به يؿظ او كؽقحاظ

 ...گىین جا آيکه زکن هؽا بعهی يمی: پیؽؾو گلث

 زکمث چیكث؟: گلث

 !ایًکه ظؼ بههث با جى بانن: گلث

 ...هحؼال به او وزی يمىظ که زکمم ؼا بعهپف الله ... هىقی ایى ؼا ضىل يعانث

پف آب ... ایى آب ؼا کًاؼ ؾيیع: قپف گلث... ای که زالث باجالم ظانث بؽظ پف آياو ؼا به ظؼیاچه
ؼا بیؽوو ( بعو یىقق)های یىقق  آيگاه اقحطىاو... ایًدا ؼا بکًیع: قپف گلث... ؼا کًاؼ ؾظيع

 43«ياگهاو ؼاههاو هايًع ؼوؾ ؼونى نع... آوؼظيع

ضىاهع با کكی که  بیًی چوعؼ جلاوت اقث هیاو کكی که بؿی نیؽظه و نحؽی بؽای قىاؼ نعو هی هی
 !آؼؾویم همؽاهی یک پیاهبؽ ظؼ بههث اقث؟

 ...«همث بلًع»گىیًع  به ایى هی

آؼؾوی جى چیكث؟ ؼویایث ... ؾين ظاؼم با جى زؽف هی... ضىظ جى... آؼؾوی جى چیكث؟ بله آؼؾوی جى
 یث چیكث؟ هی ضىاهی به کدا بؽقی؟چیكث؟ هعف واال

                                                           

جطؽیح نعه ( ۲۰۶۴)و ( ۴۵۲/ ۲)و يسیر هىاؼظ الظمآو ( ۳۱۳)ی ػالهه آلبايی  ی يسیسه ـ ایى زعیث ظؼ قلكله43
 .اقث



 91    او یک هلکه اقث

 

 

 آیا جى هن یک هعف بؿؼگ ظاؼی؟

 ...هذف بسرگ

ی كکؽ و غکؽت لباـ و کلم و آؼایم  همه... بؽای ظیى ؾيعگی کى... كوّ بؽای ضىظت ؾيعگی يکى
 ...چٓىؼ به ایى ظیى ضعهث کًن: هعف بؿؼگث ایى بانع... يبانع... هى و

 ...يیسحم کًنایًکه اگؽ یک گًاهکاؼ ؼا ظیعم چٓىؼ و

ها هسحىای ظػىی و  هیاو آو... به ؾياو ظؼ هدالف ؾيايه قىظ بؽقاو... هؽ خایی که هكحی هباؼک بال
 :جؽیى هؽظهی ؾیؽا جى ضىل قطى... به ظیگؽ هسبث بىؼؾ... ایى ؼا يًیسث کى... قىظهًع پطم کى

 44چ ڈ ڎ   ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

قىی الله ظػىت ظهع و کاؼ يیک ايدام ظهع و بگىیع هى اؾ جؽ اؾ کكی که به  و کیكث ضىل قطى»
 ...«هكلماياين

کكايی که چهن ضىظ ؼا اؾ يگاه کؽظو به هؽظاو، پاک ... ظايین ها جى ؼا اؾ ؾياو و ظضحؽاو يیکىکاؼ هی
 ...زحی اؾ يگاه کؽظو به ؾيايی که همکى اقث كحًه ايگیؿ بانًع... ظاؼيع هی

م و ضلىت ياههؽوع قهل ايگاؼی کًع همیى قهل ايگاؼی او ؼا به ؾیؽا هؽ کف ظؼ هىؼظ يگاه زؽا
 ...کهايع هی 45قىی گًاه بؿؼگ ؾيا یا ِقسام

 46چ گ ک ک    ک   ک ڑڑ ژ ژ چ

 ...«همايا الله کاؼی اقث ؾنث و بع ؼاهی اقث. و به ؾيا يؿظیک يهىیع»

 هايًع جًگ هکايی ظؼ که ظیع ؼا لطث ؾياو و هؽظاو ـ وقلن ػلیه الله يلی ـ پیاهبؽ که اقث ؼوایث بطاؼی يؿظ
 اكؽوضحه نؼله آو که هًگاهی و نىظ، هی اكؽوضحه هایی نؼله آياو پاییى اؾ و کهًع هی كؽیاظ و جًىؼيع

                                                           

 ۳۳: ـ كًلث44
 ؾو ـ ؼابٓه خًكی ؾو با45
 ۳۲: ـ اقؽاء46
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 کكايی چه ایًاو: پؽقیعم»: كؽهایع هی ـ وقلن الله ػلیه يلی ـ پیاهبؽ «ؾظيع هی كؽیاظ قىؾل نعت اؾ نع هی
... «ؾياکاؼيع ؾياو و هؽظاو آياو»: گلث «خبؽئیل؟ ای هكحًع

 و ػلى ضعاويع اؾ... اقث هايعگاؼجؽ و بعجؽ آضؽت ػػاب و... هیاهث ؼوؾ جا آياو ػػاب اقث ایى
... ضىاهايین ػاكیث

 ...ظهع و هؽ کف بؽای الله چیؿی ؼا جؽک کًع، الله بهحؽ اؾ آو ؼا ظؼ ػىٌ به او هی

 یک داضتاو

 :گىیع اهیؽ هاهؽه، هی ،نداع العیى َنَؽؾیبه يول اؾ « هٓالغ البعوؼ»ظههوی ظؼ کحاب ضىظ 

ی بىظ با پىقث قبؿه؛ ياگهاو كؽؾيعاو او به يؿظل هؽظاو پیؽ... يؿظ هؽظی اؾ اهل يؼیع هًؽ بىظم
هاظؼناو كؽيگی : گلث. ی آياو پؽقیعین اؾ او ظؼباؼه... بىظيع ؼوآهعيع که بكیاؼ قلیعپىقث و ؾیبا

 :گلث... ال پؽقیعم اؾ او ظؼباؼه. اقث و با او ظاقحايی ظاؼم

ای ؼا اخاؼه کؽظم و ظؼ آو  ظؼ آو هًگام نام ظؼ انـال يلیبیاو بىظ؛ هـاؾه... خىاو که بىظم به نام ؼكحن 
ظم همكؽ یکی اؾ كؽهايعهاو يلیبی به يؿظ هى آهع و ام بى ظؼ زالی که ظؼ هـاؾه... كؽوضحن کحاو هی

 ... به او خًف كؽوضحن و بكیاؼ جطلیلم ظاظم... ال هؽا خاظو کؽظ ؾیبایی

او همیًٓىؼ به يؿظ هى ... وی ؼكث و پف اؾ چًع ؼوؾ باؾگهث و باؾ با جطلیق به او خًف كؽوضحن
 ...یی که ظايكحن ػهن او ظؼ ظلن اكحاظهنعم جا خا کؽظ و هى يیؿ با ظیعو او ضىنسال هی ؼكث و آهع هی

جىاين به او  ام، چگىيه هی ظل به كاليی بكحه: وهحی کاؼ به ایًدا ؼقیع به پیؽؾيی که همؽاه او بىظ گلحن
 بؽقن؟

 !هاو ؼا ضىاهع کهث او همكؽ كالو كؽهايعه اقث و اگؽ کاؼ ها ؼا بعايع هؽ قه: گلث

 ...ام بیاوؼظ خاه ظیًاؼ ضىاقث و هىل ظاظ که آو به ضايهی او بىظم جا آيکه اؾ هى پى همچًاو ظلبكحه

 ...جالل کؽظم جا آيکه پًداه ظیًاؼ گیؽ آوؼظم و به او ظاظم

 غب اول
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 ...با هن ضىؼظین و يىنیعین... ام هًحظؽل هايعم جا آيکه آهع آو نب ظؼ ضايه

که ظؼ ؿؽبث ظؼ کًی ظؼ زالی  اؾ ضعاويع نؽم يمی: هًگاهی که پاقی اؾ نب گػنث با ضىظ گلحن
 !کًی؟ بؽابؽ ضعاويع همؽاه با ؾيی يًؽايی هؼًیحم هی

ضعاويعا ناهع بانع که اؾ ؼوی زیا و جوىای جى اؾ ایى ؾو : آيگاه به آقماو چهن ظوضث و گلحن
 ...يًؽايی پاکعاهًی پیهه کؽظم

ظؼ زالی او که چًیى ظیع بؽضاقث و ... قپف اؾ بكحؽ آو ؾو ظوؼی کؽظم و ظؼ بكحؽی ظیگؽ ضىابیعم
 ...ام ؼكث که ضهمگیى بىظ اؾ ضايه

 ...ام ؼكحن يبر به هـاؾه

ال هاهی جاباو  ام گػنث، گىیی چهؽه هًگام چانث آو ؾو ظؼ زالی که ياؼازث بىظ اؾ کًاؼ هـاؾه
 ...بىظ

ای ػلث پیهه کًی؟ جى ابىبکؽی یا ػمؽ؟  جى کی هكحی که بحىايی ظؼ بؽابؽ چًیى ؾیبایی: با ضىظ گلحن
 !خًیع ػابعی؟ یا زكى بًؽی ؾاهع؟یا آيکه 

: به ظيبال پیؽؾِو همؽاه او ؼكحن و گلحن... همیًٓىؼ ظؼ زال زكؽت ضىؼظو بىظم جا اؾ کًاؼ هى گػنث
 ...به او بگى اههب بؽگؽظظ

 ...آیع هگؽ ظؼ هوابل يع ظیًاؼ به زن هكیر قىگًع که يمی: گلث

 ...بانع: گلحن

 ...ه او ظاظمبا ؾزمث بكیاؼ آو هبلؾ ؼا خمغ کؽظم و ب

 :غب دوم

هًگاهی که با هن ... ايگاؼ هاه به يؿظ هى آهعه بىظ... نب هًگام ظؼ ضايه هًحظؽل هايعم جا آيکه آهع
جىايكحن با یک کاكؽ، او ؼا هؼًیث کًن؟ بًابؽایى اؾ  چگىيه هی... يهكحین ظوباؼه جؽـ ضعا به ظلن آهع

 ...جؽـ ضعاويع او ؼا جؽک گلحن
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 ...ام ؼكحن ظؼ زالی که هلبن هًىؾ ههـىل او بىظ يبر هًگام به هـاؾه

 ...ام گػنث هًگام چانث باؾ آو ؾو ظؼ زالی که ضهمگیى بىظ اؾ کًاؼ هـاؾه

باؾ به آو پیؽؾو ... جا او ؼا ظیعم ضىظ ؼا بؽای ؼها کؽظيم هالهث کؽظم و همچًاو ظؼ زكؽت او بىظم
 .ظؼضىاقث کؽظم که او ؼا به يؿظ هى بیاوؼظ

 !یا ظؼ زكؽجم بمیؽ... ، هگؽ با پايًع ظؼهننىظ يمی: گلث

 ...و جًمین گؽكحن هـاؾه و اخًاقن ؼا بلؽونن و پايًع ظیًاؼ به او بعهن... بانع: گلحن

ای هكلماياو؛ آجم بف هیاو ها و نما : ها ظؼ باؾاؼ يعا ؾظ که ظؼ همیى زال ياگهاو خاؼچی يلیبی
 ...ظهین جا بؽويع هلحه ههلث هیی باؾؼگاياو هكلماو ؼا یک  پایاو یاكحه و همه

کًعه هايعه باهی ی زكؽت بىظ اؾ نام بیؽوو  ی کاالهای ضىظ ؼا خمغ کؽظم و ظؼ زالی که هلبن آ
 ...آهعم

 ...قپف به جداؼت کًیؿاو ؼوی آوؼظم جا هسبث او اؾ هلبن بؽوظ

یبیاو های قازل ؼا اؾ يل ی قؽؾهیى قه قال گػنث، قپف يبؽظ زٓیى ؼوی ظاظ و هكلماياو همه
 ...پف گؽكحًع

کًیؿکی ؾیبا يؿظ هى بىظ که آو ؼا به يع ظیًاؼ اؾ هى ... اؾ هى بؽای هلک يايؽ کًیؿی ضىاقحًع
 ...ضؽیعيع و يىظ ظیًاؼ به هى ظاظيع و ظه ظیًاؼ آو باهی هايع

ل ظه ها ؼا ظؼ هواب ای که ؾياو اقیؽ يًؽايی ظؼ آو هكحًع ببؽیع و یکی اؾ آو او ؼا به ضايه: پاظناه گلث
 .ظیًاؼ بؽگؿیًع

 جایسه

 ...هًگاهی که ظؼ ضايه ؼا بؽاین گهىظيع آو ؾو كؽيگی ؼا ظیعم و با ضىظ بؽظم

 نًاقی؟ هؽا هی: ام ؼقیعم به او گلحن هًگاهی که به ضايه
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 .يه: گلث

خؿ با پايًع : هى هماو ظوقث باؾؼگاو جى هكحن که يع و پًداه ظیًاؼ اؾ هى گؽكحی و گلحی: گلحن
 !ام اکًىو با ظه ظیًاؼ يازب جى نعه! هى ظقث يطىاهی یاكثظیًاؼ به 

اقالم آوؼظ و اقالهم يیکى نع و با وی ... انهع او ال اله اال الله و انهع او هسمعا ؼقىل الله: گلث
 ...اؾظواج کؽظم

ظیًاؼی ؼا که   ی پف اؾ هعجی هاظؼل يًعوهی بؽایم كؽقحاظ؛ هًگاهی که آو ؼا باؾ کؽظین هؽ ظو کیكه
همچًیى لباقی که ... ظؼ اولی پًداه ظیًاؼ و ظؼ ظوهی يع ظیًاؼ... او ظاظه بىظین ظؼ آو یاكحین به

او هاظؼ ایى كؽؾيعاو اقث و ایى ؿػا ؼا يیؿ او پطحه ... ظیعهم ظؼ آو يًعوم بىظ همیهه با آو هی
 !اقث

 ...ظهع او هیهؽ کف چیؿی ؼا بؽای ضعاويع جؽک گىیع ضعاويع بهحؽ اؾ آو ؼا ظؼ ػىٌ به ... آؼی

 ی راه عفت کػته

زیا ؼا بعؼظ و همکى يیكث ياهىـ ضىظ ؼا آلىظه قاؾظ زحی اگؽ  ی ؾو پاکعاهى يیؿ همکى يیكث پؽظه
اب ظؼ کحاب... ظاظو خايم نىظایى هًدؽ به اؾ ظقث  ّٓ کًع که  يول هی« ػعالث آقماو» ضىظ َض

او پیم اؾ ْلىع ... گػؼايیع زعوظ چهل قال پیم ظؼ بـعاظ هًابی بىظ که با كؽول گىنث ؾيعگی هی
گهث و پف اؾ ْلىع  کؽظ و قپف به ضايه باؾ هی ؼكث و گىقلًع غبر هی ی ضىظ هی ضىؼنیع به هـاؾه

... كؽوضث ؼكث و گىنث هی ضىؼنیع به هـاؾه هی

ظؼ زالی که لباقم ضىو  ،گهث ا پف اؾ آيکه گىقلًع غبر کؽظه بىظ به ضايه باؾ هیه یکی اؾ نب
به قؽػث به آو قى ؼكث و ياگهاو بؽ ... ای جاؼیک كؽیاظی نًیع ظؼ همیى زال اؾ کىچه... آلىظ بىظ

... ی چاهى ضىؼظه بىظ و ضىو اؾ او خاؼی بىظ و چاهىیی ظؼ بعيم بىظ خكع هؽظی اكحاظ که چًع َؽبه

ؼا اؾ بعو او ظؼآوؼظ و قؼی کؽظ به او کمک کًع ظؼ زالی که ضىو هؽظ بؽ لباـ او خاؼی بىظ، اها  چاهى
... آو هؽظ ظؼ همیى زال خاو ظاظ

  ...هؽظم خمغ نعيع و ظیعيع که چاهى ظؼ ظقحاو اوقث و ضىو بؽ لباقم و ضىظ يیؿ هؽاقاو اقث
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.. .او ؼا به هحل آو هؽظ هحهن کؽظيع و قپف به هؽگ هسکىم نع

: هًگاهی که او ؼا به هیعاو هًاو آوؼظيع و هٓمئى نع هؽگم زحمی اقث با يعای بلًع گلث

ام  ام، اها زعوظ بیكث قال پیم کف ظیگؽی ؼا کهحه ای هؽظم، به ضعا قىگًع که هى ایى هؽظ ؼا يکهحه
  ...نىظ و اکًىو زکن بؽ هى خاؼی هی

: قپف گلث

... بؽظم هایوی هؽظم ؼا اؾ ایى قىی ؼوظ به آو قى هی بیكث قال پیم خىايی جًىهًع بىظم و بؽ ؼوی

... یکی اؾ ؼوؾها ظضحؽی ثؽوجمًع با هاظؼل قىاؼ هاین هى نعيع و آياو ؼا به آو قى بؽظم

... ؼوؾ ظوم يیؿ آهعيع و قىال هاین هى نعيع

... ی هى نع ی آو ظضحؽ نعم و او يیؿ ظلبكحه با گػنث ؼوؾها ظلبكحه

... ی کؽظم اها چىو كویؽ بىظم هىاكوث يکؽظاو ؼا اؾ پعؼل ضىاقحگاؼ

... ال ها هى هٓغ نع و ظیگؽ او و هاظؼل ؼا يعیعم قپف ؼابٓه

...  هلب هى اها همچًاو اقیؽ آو ظضحؽ بىظ

... پف اؾ گػنث ظو یا قه قال

ظؼ هاین ضىظ هًحظؽ هكاكؽ بىظم که ؾيی با کىظک ضىظ قىاؼ هاین نع و ظؼضىاقث کؽظ او ؼا به آو 
... ببؽم قىی يهؽ

هًگاهی که قىاؼ هاین نع و به وقّ ؼوظ ؼقیعین به او يگاه ايعاضحن و ياگهاو هحىخه نعم هماو 
... ظضحؽی اقث که پعؼل باػث خعایی ها نع

... هاو ؼا به او یاظآوؼ نعم اؾ هالهاجم بكیاؼ ضىنسال نعم و ظوؼاو گػنحه و ػهن و ظلعاظگی

... اؾظواج کؽظه و ایى پكؽ اوقثاها او با اظب و وهاؼ قطى گلث و گلث که 
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به او يؿظیک نعم، اها كؽیاظ ؾظ و ضعا ؼا به یاظ هى ... اها نیٓاو جداوؾ به او ؼا ظؼ يظؽم ؾیبا خلىه ظاظ
... آوؼظ

آو بیچاؼه هؽ چه ظؼ جىاو ظانث بؽای ظوؼ کؽظو هى ايدام ظاظ ظؼ ... به كؽیاظهایم جىخهی يکؽظم
... کؽظ هیزالی که کىظکم ظؼ بـل او گؽیه 

اگؽ ضىظت ؼا ظؼ اضحیاؼ هى هؽاؼ : هًگاهی که چًیى ظیعم کىظک ؼا گؽكحن و به آب يؿظیک کؽظم و گلحن
... هایم جىخه يکؽظم اها به الحماـ... کؽظ گؽیكث و الحماـ هی او اها هی... کًن يعهی او ؼا ؿؽم هی

آوؼظم  ؼا اؾ آب بیؽوو هینع قؽل  قپف قؽ کىظک ؼا ظؼ آب کؽظم جا هًگاهی که به هؽگ يؿظیک هی
باؾ قؽ کىظک ... پػیؽكث ی هى ؼا يمی کؽظ اها ضىاقحه گؽیكث و الحماـ هی ظیع و هی او ایى ؼا هی... 

... بكث ظیع و چهمايم ؼا هی ؼا ظؼ آب كؽو بؽظم و به نعت ؼاه يلف او ؼا بكحن و هاظؼل ایى ؼا هی
او ؼا اؾ آب ... ایاو ؼقیع و اؾ زؽکث ایكحاظؾظ جا خایی که يیؽویم به پ کىظک به نعت ظقث و پا هی

... بیؽوو آوؼظم و ظیعم هؽظه اقث؛ خكعل ؼا به آب ايعاضحن

... با جمام هعؼت هؽا اؾ ضىظ ؼايع و به نعت گؽیه کؽظ... قؽاؽ ؾو ؼكحن

او ؼا با هىی قؽل کهیعم و يؿظیک آب آوؼظم و قؽل ؼا ظؼ آب كؽو بؽظم و ظوباؼه بیؽوو آوؼظم، اها او 
... ؾظ ؾ پػیؽكحى كسها قؽباؾ هیا

آيوعؼ ظقث و پا ؾظ جا آيکه اؾ زؽکث اكحاظ و ... وهحی ظقحاين ضكحه نعيع قؽل ؼا ظؼ آب كؽو بؽظم
... قپف خكعل ؼا ظؼ آب ايعاضحن و بؽگهحن... هؽظ

... کًع ظهع اها ؼها يمی کف اؾ خًایث هى باضبؽ يهع و پاک و هًؿه اقث کكی که ههلث هی هیچ

... آيگاه زکن بؽ وی اخؽا نع... نًیعو ظاقحاو او گؽیكحًعهؽظم با 

 47چ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  یچ 

( ظهًع ؿاكل هپًعاؼ و الله ؼا اؾ آيچه قحمگؽاو ايدام هی)

                                                           

 ۴۲ی  ی ابؽاهین، آیه قىؼه -47
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چگىيه كؽؾيعل ظؼ هوابل چهمايم کهحه نع و خاو ضىظ ... به ظاقحاو ایى ظضحؽ پاکعاهى ظهث کًیع
... يهعؼا اؾ ظقث ظاظ اها به هحک ػلث ضىظ ؼاَی 

 ...های اهل ؿللث ایى بىظ یکی اؾ ظاقحاو

 گرد پاکذاهى دوره

 ...كؽوضث گهث و کاالهایم ؼا هی ها هی خىايی كویؽ ظؼ کىچه

ی  ؾو ظؼ ؼا يیمه باؾ کؽظ و او ؼا يعا ؾظ و ظؼباؼه... گػنث ی ؾيی هی ؼوؾی آو خىاو كویؽ اؾ کًاؼ ضايه
اها همیى که ... يه بیایع جا کاالهایم ؼا ببیًعهیمث خًكی اؾ او پؽقیع و اؾ وی ضىاقث ظاضل ضا

 ...ی او نع ظؼ ؼا بكث و او ؼا به ايدام کاؼ زؽام كؽا ضىايع خىاو واؼظ ضايه

 !پًاه بؽ ضعا: اها خىاو گلث

 ...ايع ها هايعه ايع و زكؽت ها ؼكحه و هًگاهی ؼا به یاظ آوؼظ که لػت

 ...ظهًع ػلیه او نهاظت هیايع  ؼوؾی ؼا که اػُای بعيم که اؾ زؽام لػت بؽظه

... ؾبايم که با آو قطى گلحه... ظقحم که با آو لمف کؽظه... پایم که با آو به قمث ؾيا ؼكحه اقث
 ...ی هىهای بعيم ی غؼات وخىظل و همه و بلکه همه

 ...گؽهای آجم ؼا به یاظ آوؼظ و ػػاب ضعاويع ؼا

ؾيًع و هؽ گاه یکی اؾ آياو  های آهًیى آياو ؼا هی نىيع و با نالم ؼوؾی ؼا که ؾايیاو ظؼ آجم آویؿاو هی
ضًعیعی  ایى ظاظ و كؽیاظ کدا بىظ آو وهث که هی: گىیًع ياله کؽظ و كؽیاظؼـ ضىاقث هالئکه به او هی

 !کؽظی؟ گؽكحی و اؾ او زیا يمی کؽظی و ضىل بىظی و ضعاويع ؼا ظؼ يظؽ يمی و جلؽیر هی

به ضعا قىگًع کكی اؾ ... ای اهث هسمع»: ؼا به یاظ آوؼظ که كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـایى قطى پیاهبؽ 
ظاين  اگؽ آيچه ؼا هى هی... ای اهث هسمع... ال یا کًیؿل ؾيا کًع جؽ يیكث که بًعه ضعاويع باؿیؽت

 ...«گؽیكحیع ضًعیعیع و بكیاؼ هی نک کن هی ظايكحیع بی  هی
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ؼظ که ظؼ ضىاب ؾياو و هؽظايی لطث ؼا ظؼ خایی جًگ هايًع ؼا به یاظ آو ـ يلی الله ػلیه وقلن ـؼویای پیاهبؽ 
ؾظيع و آجهی اؾ  کهیعيع و ظاظ هی و آياو كؽیاظ هی... جًىؼ ظیعه بىظ که پاییى آو باؾ بىظ و باالیم جًگ

ـ يلی الله ػلیه پیاهبؽ ... ؾظيع وؼ نعو آو آجم اؾ نعت گؽها كؽیاظ هی با نؼله... نع ها ؼونى هی پاییى آو

ایًاو هؽظاو و ؾياو : و خبؽئیل ظؼ پاقص گلث« ایًاو چه کكايی هكحًع ای خبؽئیل؟»: پؽقیع وقلن ـ
 ...ها ظؼ ؼوؾ هیاهث اقث و ایى ػػاب آو... ؾياکاؼيع

 ...اؾ ضعاويع ػلى و ػاكیث ضىاهايین... و ػػاب آضؽت بعجؽ و هايعگاؼجؽ اقث

چگىيه قحؽ ! اػىغ بالله: گلثاها ظؼ پاقص يلف ضىظ ! ؾيا کى و جىبه کى: يلكم به او گلث
پؽوؼظگاؼم ؼا ؾیؽ پا بگػاؼم؟ چٓىؼ به ؾيی يگاه کًن که بؽاین زالل يیكث ظؼ زالی که ضعاويع اؾ 

کًین آيگاه ظؼ بؽابؽ ضىظ ضعا  بیًع؟ چٓىؼ اقث که ضىظ ؼا اؾ بًعگاو ضعا پًهاو هی باالی قؽ ها ؼا هی
 گًاه کًین؟

 ...ؼیكثپف به كکؽ ؼاه كؽاؼ اكحاظ و به ظؼ يگ

ؾين و هؽظم ضىاهًع  ضىاهن ايدام يعهی كؽیاظ هی به ضعا اگؽ کاؼی ؼا که هی: اها آو ؾو كاخؽه گلث
ظؼ آو يىؼت چیؿی خؿ ... ام به هى زمله کًع آهع و ضىاهن گلث ایى خىاو هًع ظانث ظؼ ضايه

 !اػعام یا  ؾيعاو ظؼ ايحظاؼت يطىاهع بىظ

 ... او ؼا اؾ ضعاويع جؽقايع، اها آو ؾو پًع يگؽكث... لؽؾیع آو خىاو پاکعاهى اؾ جؽـ به ضىظ هی

 ...ای اكحاظ که اؾ ظقحم ضالو نىظ هًگاهی که چًیى ظیع به كکؽ زیله

 ظقحهىیی کداقث؟ : گلث

اها ظیع ی آو ايعاضث  هًگاهی که واؼظ ظقحهىیی نع يگاهی به ظؼیچه... ظقحهىیی ؼا به او يهاو ظاظ
 ... بًابؽایى كکؽ ظیگؽی کؽظ... جىيع اؾ آو بگؽیؿظ يمی

نع ؼكث و هوعاؼی اؾ آو ؼا بؽظانث و بؽ لباـ و  به قىی يًعوهی که يداقات ظؼ آو خمغ هی
 ...ظقحاو و بعو ضىظ کهیع

 ...قپف به يؿظ ؾو ؼكث
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خىاو ظؼ ... ويم کؽظؾو جا او ؼا ظیع كؽیاظی کهیع و کاالیم ؼا به قىی او ايعاضث و اؾ ضايه بیؽ
 !ظیىايه! ظیىايه: گلحًع ظویعيع و هی ؼكث و کىظکاو پهث قؽ او هی کىچه هی

 ...جا آيگه به ضايه ؼقیع و به زمام ؼكث و ضىظ ؼا نكث

 48...آهع اؾ آو به بؼع همیهه اؾ وی بىی ػٓؽ هی

 اغک تائباو

: يىیكع هی «کًًعگاو جىبه» ضىظ کحاب ظؼ ُهعاهه ابى

 ؼا او نایع جا ظهع هؽاؼ ضیثن بى ؼبیغ هؼؽٌ ظؼ ؼا ضىظ که کؽظيع هاهىؼ ؼا ؾیبا ؾيی بعکاؼاو اؾ گؽوهی
... ظاظ ضىاهین جى به ظؼهن هؿاؼ کًی چًیى اگؽ: گلحًع او به و ايعاؾظ، كحًه به

 اؾ ؼبیغ که هًگاهی و کؽظ اقحلاظه ضىظ ػٓؽ بىجؽیى ضىل اؾ و پىنیع ؼا ضىظ لباـ ؾیباجؽیى يیؿ او
... ظاظ هؽاؼ او هؼؽٌ ظؼ ؼا ضىظ آهع هی بیؽوو هكدع

 یا... بؽوظ بیى اؾ ات ؾیبایی و لؼاب و ؼيگ ایى و نىی جب ظچاؼ اگؽ کى جًىؼ: گلث او به ؼبیغ
 بؽضىؼظ بع جى با يکیؽ و هًکؽ اگؽ کى جًىؼ یا... ببؽظ گؽظيث ؼگ و بیایع جى يؿظ المىت هلک کى جًىؼ
 کؽظ؟ ضىاهی چه... کؽظيع

 هؽگ هًگام جا به و ؼكث ضىظ ی ضايه به قپف و گؽیكث و کهیع كؽیاظی ؼبیغ قطًاو نًیعو با ؾو آو
... پؽظاضث ػباظت به

ظؼ  نىهؽل زُىؼ ظؼ ؼوؾی... کؽظ هی ؾيعگی هکه ظؼ ؾیبا ؾيی که آوؼظه ضىظ جاؼیص ظؼ «ػدلی»
! يیلحع؟ كحًه به و ببیًع ؼا چهؽه ایى کكی اقث همکى آیا: گلث يگؽیكثهی  آیًه ظؼ ؼا ضىظزالی که 

... آؼی: گلث نىهؽل

 کكی؟ چه: گلث

... زؽم ؾاهِع  ػابع ػمیؽ، بى ػبیع: گلث
                                                           

 .غکؽ کؽظه اقث« المىاػظ»ـ ایى ظاقحاو ؼا ابى خىؾی ظؼ 48
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 ظهن؟ يهاو او به ؼا ام چهؽه و ايعاؾم كحًه به ؼا او ظهی هی اخاؾه: گلث

! ظهن هی اخاؾه: گلث هؽظ

 اؾ يواب و يهكث ػبیع يؿظ ضلىت ای گىنه ظؼ و ؼكث هكدع به ظاؼظ قىال که کكی ػًىاو به ؾو آو
... کاهل هاه همچىو ای چهؽه... بؽظانث چهؽه

! بحؽـ ضعا اؾ و بپىناو ؼا ضىظ يىؼت ضعا، ی بًعه ای: گلث ػبیع

! ام نعه جى هدػوب هى: گلث ؾو

... کؽظ ضىاهن كکؽ کاؼت به گلحی ؼاقث اگؽ... پؽقیع ضىاهن چیؿی ی ظؼباؼه جى اؾ هى: گلث ػبیع

... گلث ضىاهن ؼاقث بپؽقی چه هؽ: گلث ؾو

 ات ضىاقحه ظانحی هی ظوقث آیا... بیایع ؼوزث گؽكحى بؽای المىت هلک اگؽ بگى هى به: گلث ػبیع
 ظاظم؟ يمی ايدام یا ظاظم هی ايدام ؼا

... يعانحن ظوقث! ضعا به يه: گلث

 ظوقث آیا... يهايعيع هی پؽقم بؽای ؼا جى[ كؽنحه ظو] قپف... گػانحًع هی هبؽت ظؼ ؼا جى اگؽ: گلث
 ظاظم؟ هی ايدام بؽایث ؼا کاؼ ایى ظانحی

! ضعا به يه: گلث

 جى ؼاقث ظقث به ؼا آو که يعايكحی و بعهًع ؼا هؽظم اػمال ی ياهه که هًگاهی آیا: گلث ػبیع
 ظهن؟ ايدام ؼا ات ضىاقحه ظانحی ظوقث آیا چپ، یا ظهًع هی

... ضعا به يه: گلث

 آیا... يه یا یاكث ضىاهی يدات که يعايكحی و بگػؼی يؽاِ پل اؾ ضىاقحی اگؽ زال: گلث ػبیع
  يه؟ یا کؽظم هی بؽآوؼظه ؼا ات ضىاقحه ظانحی ظوقث

! ضعا به يه: گلث
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 نع ضىاهع قًگیى[ جؽاؾویث] ظايی يمی که زالی ظؼ آوؼظيع ؼا جى و بیاوؼيع ؼا جؽاؾوها اگؽ: گلث ػبیع
 کؽظم؟ هی بؽآوؼظه ؼا ات ضىاقحه ایى ظانحی ظوقث آیا قبک، یا

... ضعا با يه: گلث

 ؼا ات ضىاقحه ایى ظانحی ظوقث آیا... بایكحی ضعاويع بؽابؽ ظؼ پؽقم بؽای که هًگاهی: گلث ػبیع
 يه؟ یا ظاظم هی ايدام

... ضعا با يه: گلث

 زوث ظؼ و يمىظه ػٓا يؼمث جى به ضعاويع که چؽا... ضعا ی بًعه ای بحؽـ ضعا اؾ پف: گلث ػبیع
... کؽظه يیکی

 کؽظی؟ کاؼ چه: گلث نىهؽل... بؽگهث نىهؽل يؿظ به ؾو آو قپف

 هى و کًًع هی آهاظه آضؽت بؽای ؼا ضىظ و کًًع هی ػباظت ظاؼيع هؽظم! هى هن و ای بیکاؼه جى هن: گلث
! زالین ایى بؽ جى و

... آوؼظ ؼوی ػباظت و ؼوؾه و يماؾ بهجا هًگاهی که ؾيعه بىظ  ؼوؾ آو اؾ و

 !خىظ به حال او

 ...پؽوؼظگاؼل ؼا بیهحؽ بهًاقع، بیهحؽ جوىای او ؼا پیهه ضىاهع کؽظهؽ چه یک ؾو 

 ...و اگؽ گًاهی هؽجکب نىظ به قىی پؽوؼظگاؼ ضىظ بؽضىاهع گهث

ها ؼا بؽای ایى جؽک ضىاهع کؽظ که ظؼ زالی به ظیعاؼ پؽوؼظگاؼل  اؾ ػاهبث گًاه ضىاهع جؽقیع و لػت
 ...ؼوظ که اؾ او ضهًىظ اقث

ی بًعگايم ناظ  چؽا که او اؾ جىبه... و ؼا ضىاهع بطهیع و ػیبم ؼا ضىاهع پىنايعو ضعاويع يیؿ گًاه ا
 ...نىظ هی
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ی  کؽظ ظچاؼ وقىقه ؾيی اؾ ؾياو يسابه که هحاهل بىظ و ظؼ هعیًه ؾيعگی هی: ظؼ يسیسیى آهعه
و همچًاو نیٓاو آ... و نیٓاو قىهیى آياو بىظ... نیٓاو نع و او ؼا كؽیلث جا با هؽظی ضلىت يمىظ
 ...ظو ؼا بؽای یکعیگؽ ؾیًث ظاظ که ظؼ ؾيا واهغ نعيع

 ...هًگاهی که نیٓاو کاؼ ضىظ ؼا کؽظ آياو ؼا جؽک گلث

ال جًگ نع و گًاهم او ؼا به هسايؽه ظؼ آوؼظ  آو ؾو گؽیكث و يلف ضىظ ؼا هساقبه يمىظ و ؾيعگی
 ...جا خایی که هلبم قىضث

آهع و ظؼ بؽابؽل ایكحاظ و اؾ آجم ظؼوو ضىظ نکایث به يؿظ  ــ يلی الله ػلیه وقلن ها  پف به يؿظ پؿنک هلب
 :او بؽظ و گلث

 ...هؽا پاک کى... ام ؾيا کؽظه... ای ؼقىل ضعا

هؽا پاک ... ام ؾيا کؽظه... ای ؼقىل ضعا: ؾو اؾ قىی ظیگؽ آهع و گلث... پیاهبؽ اؾ او ؼوی گؽظايع
 ...کى

 ...اؾ وی ؼوی گؽظايع، چه بكا بؽگؽظظ و هیاو ضىظ و ضعاويع جىبه کًع ـ يلی الله ػلیه وقلن ـباؾ ؼقىل ضعا 

 ...اها يحىايكث ْاهث بیاوؼظ... کؽظ ظؼ زالی که گًاه هلب او ؼا پاؼه پاؼه هی... آو ؾو بیؽوو ؼكث

: ظؼ هدلف ضىظ يهكحه بىظ که آو ؾو باؼ ظیگؽ آهع و گلث ـ يلی الله ػلیه وقلن ـكؽظای آو ؼوؾ پیاهبؽ ضعا 
 ...هؽا پاک کى... ی پیاهبؽ ضعاا

ای : اها آو ؾو آجم ظؼوو ضىظ ؼا كؽیاظ ؾظ و گلث... باؾ اؾ وی ؼوی گؽظايع ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ضعا 
 ...ام ضىاهی هؽا يیؿ هايًع هاػؿ باؾ گؽظايی؟ به ضعا قىگًع هى اؾ ؾيا زاهله نایع هی... ؼقىل ضعا

 ...به ظيیا آوؼی[ كؽؾيعت ؼا]بؽو جا ... االو يه: به او ؼو کؽظ و گلث ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 

های ضىظ ؼا به قطحی اؾ هن  گام... ال ؼا ظؼ پیم گؽكث آو ؾو اؾ هكدع بیؽوو آهع و ؼاه ضايه
هایم بؿؼگ بىظ و بعيم اؾ نعت ؿن َؼیق نعه بىظ و چهمايم به انک  ؿًه... ظانث بؽهی

 ...يهكحه بىظ



104 
 

 

 او یک هلکه اقث

 ...هایی پی ظؼ پی ظؼظها و ؿًه... نمؽظ ها و ؼوؾها ؼا هی قاػث ؼكث ظؼ زالی که

 ...يه هاه گػنث و کىظک ضىظ ؼا به ظيیا آوؼظ

: آهع و گلث ـ يلی الله ػلیه وقلن ـای پیچیعه بىظ به يؿظ ؼقىل ضعا  پف اؾ آو ظؼ زالی که کىظک ؼا ظؼ پاؼچه
 ...پاک کىاکًىو هؽا ... ام ایى هماو کىظک اقث که به ظيیایم آوؼظه

و به کىظکم که هًىؾ نیؽضىاؼه ... يگاهی به او ايعاضث که ضكحه و بیماؼ بىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
 ...«ال جمام نىظ بؽو و او ؼا نیؽ ظه جا آيکه ظوؼ نیؽ ضىاؼگی»: پف ضٓاب به او كؽهىظ... بىظ

 ...ی کؽظظو قالی که با کىظک ظلبًعل ؾيعگ... ؾو ؼكث و ظو قال کاهل گػنث

 ـ يلی الله ػلیه وقلن ـپف اؾ آيکه ظوؼاو نیؽضىاؼگی کىظک به پایاو ؼقیع وی ؼا بؽظانث و به يؿظ ؼقىل ضعا 
ام  اؾ نیؽل گؽكحه... ایى اقث ای پیاهبؽ ضعا: ؼكث ظؼ زالی که کىظکم ياو به ظقث ظانث و گلث

 ...اکًىو هؽا پاک کى... ضىؼظ و ظاؼظ ؿػا هی

ای جا قیًه  کىظک ؼا به یکی اؾ هكلماياو ظاظ، قپف ظقحىؼ ظاظ جا بؽایم چاله لیه وقلن ــ يلی الله عپیاهبؽ 
 ...بکًًع و ظقحىؼ ظاظ او ؼا جا هؽگ ؼخن کًًع

 ...و آو ؾو خاو به خاو آكؽیى جكلین کؽظ

ای  جىبه»: بؽ وی يماؾ گؿاؼظ و كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـاها او ؼا ؿكل کؽظيع و کلى يمىظيع و ؼقىل ضعا 
 ...«کؽظ که بؽای هلحاظ جى اؾ اهل هعیًه کاكی اقث

 ...جىايكث کاؼی کًع؟ خاو ضىظ ؼا ظؼ ؼاه پاک نعو ظاظ آیا بهحؽ اؾ ایى هی

ی پؽوؼظگاؼ ؼا بؽظانث و ظؼ  ظؼقث اقث که ظؼ ؾيا اكحاظ و پؽظه... اها ضىل به زالم... ظؼگػنث
 ...ها هايع ها ؼكث و زكؽت اها لػت... یى گًاهی ؾظی گؽاهی و ضعاويع ظايا ظقث به چى بؽابؽ هالئکه

 ...ظهًع ايع ػلیه او نهاظت هی ؼوؾی ؼا به یاظ آوؼظ که اػُای بعو ضىظل که اؾ ؾيا لػت بؽظه

ؼوؾی ؼا به یاظ آوؼظ که ؾياکاؼاو ظؼ آجم آویؿاو ... گؽهای آجم و ػػاب ضعاويع ؼا به یاظ آوؼظ
و همیًکه کكی اؾ آياو الحماـ کًع كؽنحگاو ... ضىؼيع ه هیهای آهًیى جاؾیاو نىيع و با نالم هی
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کؽظی و ضعاويع ؼا ظؼ يظؽ  ضًعیعی؟ وهحی ناظی هی هایث کدا بىظ وهحی هی ایى الحماـ: گىیًع هی
 !کهیعی؟ گؽكحی و اؾ او ضدالث يمی يمی

.. ای اهث هسمع»: بؽای هؽظم ضٓبه گلث و كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـظؼ يسیسیى آهعه که ؼقىل ضعا 
ای اهث هسمع به ضعا ... ال یا کًیؿل ؾيا کًع جؽ اؾ الله يیكث که بًعه به ضعا قىگًع کكی باؿیؽت

 ...«گؽیكحیع ضًعیعیع و بكیاؼ هی ظايكحیع کن هی ظايكحن هی قىگًع اگؽ آيچه ؼا هی

 ...ناو کاكی اقث ای کؽظ که اگؽ هیاو یک اهث جىؾیغ نىظ بؽای همه و جىبه

 !دور و بر خىد بیًذاز يگاهی به

 ...اهل جىبه و باؾگهث... ؾياو چًیى بىظيع

 ايع؟ چه بكیاؼيع آيايی که ظؼ گًاه اكحاظه... اها ؾياو اهؽوؾ ؼا ببیى

هایم  زحی نیٓاو چًاو ظوؼ بؽضی اؾ آياو خىالو ظاظه که اؾ اقالم ضاؼخم يمىظه و به ػباظت بث
پیماو هیاو »: كؽهایع هی ـ يلی الله ػلیه وقلن ـکه پیاهبؽ ضعا ظؼ زالی ... کهايعه و يماؾل ؼا جؽک گلحه اقث

 ...«ها و آياو يماؾ اقث، پف هؽکه آو ؼا جؽک گىیع کاكؽ نعه اقث

ی ظاقحاو اهل بههث و اهل ظوؾش چه  ی آضؽت و ببیى ضعاويع ظؼباؼه به ضايه... همؽاه هى به آيدا بیا
 ...كؽهایع هی

ی کكايی اؾ اهل  ايع ظؼباؼه های آو يهكحه هث هكحًع و بؽ جطثظؼ زالی که اهل بههث ظؼ ياؾ و يغ
یؼًی اکًىو ظؼ چه زالی هكحًع؟ هالئکه آياو ؼا ... پؽقًع که ظؼ ظيیا با آياو ظوقث بىظيع هؼًیث هی

ضىؼيع و همؽاه با نیاْیى به ؾيدیؽ  ها ظؼ آجم ظؼ زال ػػابًع و اؾ ؾهىم آو هی قاؾيع که آو هٓلغ هی
 ...ايع کهیعه نعه

چه باػث نع به آجم : پؽقًع يگؽيع و هی نىيع و به آياو هی آيگاه اهل خًث بؽ اهل آجم ُههِؽف هی
 :كؽهایع ظؼآییع؟ ضعاويع هحؼال هی
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 49چ   جخ مح جح مج حج  يث ىث مث  جث يت ىت مت  خت  حت جت يب ىب     مب خب حب    جب چ

ی ]ها  باؽظؼ ( ۳۹)هگؽ یاؼاو ظقث ؼاقث ( ۳۸)هؽ کف ظؼ گؽوه کاؼی اقث که ايدام ظاظه »
 «چه چیؿ نما ؼا به آجم ظؼآوؼظ؟( ۴۱)ی هدؽهاو  ظؼباؼه( ۴۰)پؽقًع  اؾ یکعیگؽ هی[ بههث

چهاؼ قبب ؼا بؽای خهًمی نعو ضىظ غکؽ ... آؼی چه چیؿی نما ؼا خهًمی کؽظ؟ پاقطهاو ؼا بهًى
 :کؽظيع

 «اؾ يماؾگؿاؼاو يبىظین»: يطكث

 «ظاظین و هكحمًعاو ؼا ؿػا يمی»: ظوم

ظايع ها يیؿ ايدام  هؽ کاؼی ؼا که هؽظم ايدام هی... «ؼكحین كؽو هی[ ظؼ باْل]باْل گؽایاو، با »: قىم
... کؽظین کؽظيع ها يیؿ گًاه هی اگؽ گًاه هی... نعین يماؾ هی نعيع ها يیؿ بی يماؾ هی اگؽ بی... ظاظین هی

کؽظيع ها يیؿ  هی اگؽ ظضايیات هًؽف... کؽظین قپؽظيع ها يیؿ چًیى هی ها گىل هی اگؽ به جؽايه
اگؽ ظؼ زن پعؼ و ... ضىابیعین ضىايعيع ها يیؿ هی ضىابیعيع و يماؾ يمی و اگؽ هی... کؽظین هًؽف هی

 ...ؼكحین همؽاه با آياو ظؼ باْل كؽو هی... کؽظین کؽظيع ها يیؿ بعی هی هاظؼ بعی هی

 ...م که ها ؼا اؾ گًاه باؾ ظاؼظبه آو چًاو ایمايی يعانحی... «ايگانحین و ؼوؾ خؿا ؼا ظؼوؽ هی»: و چهاؼم

 ...«ها ظؼ ؼقیع( هؽگ)جا آيکه یویى »

 :كؽهایع ضعاويع هحؼال هی

 50چ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ...«پف نلاػِث نلاػث کًًعگاو هیچ قىظی بؽایهاو يعاؼظ»

                                                           

 ۴۲-۳۸: ـ هعثؽ49
 ۴۸: ـ هعثؽ50
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ی پیاهبؽاو و كؽنحگاو ضعاويع خمغ نىيع و بؽای کاكؽ نلاػث کًًع جا  آؼی به ضعا قىگًع اگؽ همه
چؽا که نلاػث بؽای کاكؽاو ... اؾ آجم بیؽوو آوؼظ، ضعاويع اؾ آياو يطىاهع پػیؽكثضعاويع او ؼا 
 ...قىظی يعاؼظ

 !داين حرف چه کطی را گىظ دهن؟ يمی

ای با لباـ بلًع به هعؼقه  ظهًع، ظضحؽ بچه ظؼ یکی اؾ کهىؼهای هكلماو که به زداب اهمیث يمی
 ...ؼكث هی

ایى چه لباقی اقث؟ : گلث ؾظ و هی ظیع قؽل كؽیاظ هی ـ هیاها ضاين هؼلن هؽ باؼ او ؼا با ایى لبا
 !هایث ظاهى کىجاه بپىل کالقی هثل هن

 ...یکی اؾ ؼوؾها ضاين هؼلن بیم اؾ پیم ػًبايی نع

هؼلن هؽا به ضاْؽ لباـ بلًعم اؾ : ؼیطث به ضايه آهع و به هاظؼل گلث ظضحؽک ظؼ زالی که انک هی
 ...هعؼقه اضؽاج ضىاهع کؽظ

 ...ضىاهع جى بپىنی اها ایى لباقی اقث که ضعاويع هی: گلثهاظؼ 

 ...ضىاهع اها ضاين هؼلن يمی... ظؼقث اقث: ظضحؽ گلث

زال زؽف کعام یک ؼا گىل ... ضىاهع و ضعاويع هی... ضىاهع ضاين هؼلن يمی: هاظؼ گلث
هایم ؼا به جى  تکًی که جى ؼا به وخىظ آوؼظ و به ایى نکل آكؽیع و يؼن ظهی؟ اؾ ضعایی اْاػث هی هی

ػٓا کؽظ؟ یا اؾ ضاين هؼلن که ضىظل هطلىم ضعا اقث و زحی يازب قىظ و ؾیاو ضىظل 
 يیكث؟

 ...کًن اؾ ضعا اْاػث هی: ظضحؽ گلث

 ...كؽظا، باؾ آو ظضحؽ با لباـ بلًع به هعؼقه ؼكث

 ...ضاين هؼلن جا لباـ او ؼا ظیع به نعت او ؼا قؽؾيم کؽظ
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ظاين اؾ کعام  يمی: ؼیطث گلث ؾظ ؾیؽ گؽیه و ظؼ زالی که انک هی ظضحؽ يحىايكث ْاهث بیاوؼظ و
 یک اْاػث کًن؟ جى یا او؟

 او ظیگؽ کیكث؟: هؼلن گلث

 !الله: گلث

ضىاهی بپىنن یا زؽف او ؼا گىل ظهن و به زؽف جى  ظاين اؾ جى اْاػث کًن و لباقی ؼا که جى هی يمی
 !جىخه يکًن

هى هن اؾ او اْاػث ... يه؛ اؾ او اْاػث کى: و گلثهای هؼلن قؽاؾیؽ نع  ایًدا بىظ که انک
 ...کًن هی

 کًی؟ جى اؾ چه کكی اْاػث هی... اکًىو

 ...زيی در کًار قبرضتاو

ی ؼاه  نىهؽم ظؼ هیايه... گهحین پیم اؾ هـؽب ظانحین اؾ یک ههمايی ضايىاظگی بؽهی: گلث هی
... جاو بىظ و ضىظ به هكدع ؼكثاجىهىبیلم ؼا کًاؼ یک هكدع هحىهق کؽظ که همدىاؼ با یک هبؽـ

 ... نع و هى جًها ظؼ اجىهىبیل يهكحه بىظم هىا ظانث جاؼیک هی

با ضىظم جًىؼ کؽظم که ایى آضؽیى ظیعاؼ اقث و ظاؼم ظيیا ؼا وظاع ... لؽؾم ازكاـ کؽظم ظاؼم هی
ضاک  ها ظوقث و آنًا که با ها بىظيع اهؽوؾ ؾیؽ ظه... يگاهی به هبؽقحاو ايعاضحن... گىین هی

نىيع و هؽ کعام  ؾیؽ ضاک يهاظه هی... نىيع ی آضؽت هی هؿاؼاو خًاؾه ؼوؾايه ؼهكپاؼ ضايه... هكحًع
 ...نىيع به جًها با قؽيىنث ضىظ ؼوبؽو هی

ایًدا، آؼی ایًدا پهث ... نىيع کًًع و قپف كؽاهىل هی هایهاو چًع ؼوؾی بؽایهاو گؽیه هی ضايىاظه
چیؿاو و اهیؽاو، هعؼجمًعاو و  ثؽوجمًعاو و كویؽاو، بی: جًعظیىاؼهای ایى گىؼقحاو همه یکی هف

ها یا  ؼويع و هؽ یک اؾ آياو با يیکی همه به ؾیؽ ایى ضاک هی... گًاهاو َؼیلاو، ظالماو و بی
 ...ايع ؼوبؽو ضىايع نع هایی که اؾ پیم كؽقحاظه بعی

 !ضعای هى
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ای  يؿظ کىظکاو ضىظ باؾگؽظم ظؼ چاله اگؽ همیى االو هلب هى اؾ زؽکث باؾ ایكحع و به خای آيکه به
 جاؼیک ظكًن کًًع چه ضىاهع نع؟

ظؼ ... جًهای جًها... هى و جًهایی... بعوو ظوقحاو و يؿظیکاو... يهیى و هىيف و همعم خایی بعوو هن
 ...ايحظاؼ زكاب و قىال و ػػاب

و قپف كؽاهىنن کًًع  ضايىاظه و كؽؾيعاو و ظوقحاين اها ظقحاو ضىظ ؼا اؾ ضاک هبؽ هى پاک هی
 :كؽهایع گىیع الله هحؼال که هی ؼاقث هی... کًًع و یاظم يطىاهًع کؽظ هی

 51چ ىئ مئ حئ جئ ی چ

 ...«ی آياو ؼوؾ هیاهث به جًهایی به يؿظ او ضىاهًع آهع و همه»

 ضخى پایايی

ایى قطًاو ؼا به آؼاهی ضٓاب به جى ضىاهن ... ای هؽواؼیع پىنیعه و ...ظؼ پایاو ای گىهؽ گؽايبها
 ...گلث و اهیعواؼم پیم اؾ آيکه به گىنث بؽقع، به هلبث واؼظ نىظ

كؽیب جؼعاظ ؾیاظ کكايی ؼا هطىؼ که ظؼ هىؼظ زداب و ... كؽیب جؼعاظ بكیاؼ گًاهکاؼاو ؼا هطىؼ
 ...کًًع ايگاؼی هی ؼكحاؼ با پكؽاو قهل

ها و جلىیؿیىو  ی كکؽ و غکؽناو كیلن همه... که اقیؽ ػهن و ظلعاظگی و ايدام زؽام هكحًعیا ظضحؽايی 
 ...کًًع بعوو هیچ هعكی ؾيعگی هی... اقث

های ؼاه ظیى بكیاؼ  ظوؼايی که قطحی... کًین ها ؾيعگی هی ها ظؼ ظوؼاو كحًه... بگػاؼ بی پؽظه بگىین
هایی که ايدام كسها ؼا آقاو  كحًه... و کاؼ ظاؼيعهایی که با چهن و گىل ها قؽ  كحًه... ايع نعه
 ...کًًع ايع یا به قىی هال زؽام جهىین هی کؽظه

ظؼ پی »: كؽهایع ال هی ظؼباؼه ـ يلی الله ػلیه وقلن ـجا خایی که وَؼیث ها يؿظیک به ظوؼايی نعه که پیاهبؽ 
هايًع ظؼ ظقث گؽكحى  ها ؼوؾهایی که يبؽ پیهه کؽظو ظؼ آو... نما ؼوؾهای قطحی ظؼ پیم اقث

                                                           

 ۹۵: هؽین -51
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بؽای کكی که ظؼ ایى ؼوؾها اػمال يیک ايدام ظهع اخؽ پًداه جى اؾ نماقث که ... اضگؽ اقث
 52...«بلکه هايًع نما»: ها؟ كؽهىظ یا هايًع آو... ای پیاهبؽ ضعا: گلحًع... «ػملی هايًع او ايدام ظاظه

خام اػمال يیک کمحؽ یاؼ و یاوؼی نىظ که ظؼ آضؽ الؿهاو ظؼ ؼاه او بؽای ایى اخؽ آياو بیهحؽ هی
ظهًع و  آياو هىقیوی گىل هی... ايكاو يیکىکاؼ ظؼ آو ؾهاو هیاو گًاهکاؼاو ؿؽیب اقث... یابًع هی

زحی گؽكحاؼ خاظوگؽی و ... يگؽظ کًًع و او به زؽام يمی به قىی زؽام يگاه هی... ظهع او گىل يمی
 ...نىيع، اها او بؽ ؼاه جىزیع اقث نؽک هی

اقالم ؿؽیبايه آؿاؾ نع و »: كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـيؿظ اهام هكلن ؼوایث اقث که ؼقىل الله  همچًیى
آؼی ضىل به « ظوباؼه همايٓىؼ که آؿاؾ نع ظوباؼه ؿؽیب ضىاهع نع؛ پف ضىل به زال ؿؽیباو

 ...زال ؿؽیباو

ؾهايی بؽ نما يطىاهع آهع »: كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـهمچًیى يؿظ بطاؼی ؼوایث اقث که پیاهبؽ ضعا 
 ...هگؽ آيکه پف اؾ آو بعجؽ ضىاهع بىظ، جا آيکه به ظیعاؼ پؽوؼظگاؼ ضىظ بؽویع

به »: به يول اؾ الله هحؼال كؽهىظ ـ يلی الله ػلیه وقلن ـهمیًٓىؼ بؿاؼ با قًع زكى ؼوایث يمىظه که پیاهبؽ 
اگؽ ظؼ ظيیا ضىظ ؼا اؾ هى ... یکدا يطىاهن کؽظام  ػؿجن قىگًع ظو جؽـ و ظو ازكاـ اهًیث ؼا بؽ بًعه

ایمى ظانث ظؼ آضؽت او ؼا هؽاقاو ضىاهن يمىظ و اگؽ ظؼ ظيیا جوىای هؽا پیهه قاضث ظؼ آضؽت او ؼا 
 ...«اهًیث ضىاهن ظاظ

هؽ کف ظؼ ظيیا جؽقاو بىظ و خالل ضعاويع ؼا بؿؼگ ظانث ظؼ ؼوؾ هیاهث يیؿ ازكاـ اهًیث ... آؼی
ظیعاؼ ضعاويع ناظ ضىاهع نع و اؾ خمله بههحیايی ضىاهع بىظ که الله هحؼال ظؼباؼٔه ضىاهع کؽظ و به 

 :كؽهایع آياو هی

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ       ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ

 53چ   ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې

                                                           

 .ايع زعیثی اقث زكى که جؽهػی و زاکن و ظیگؽاو ؼوایث کؽظه -52
 ۲۸-۲۵: ْىؼ -53
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ظؼ گىیًع ها پیهحؽ  هی( ۲۵)پؽقًع  کًًع و اؾ یکعیگؽ هی هی[ ظیگؽ]و بؽضی اؾ آياو ؼو به بؽضی »
پف الله بؽ ها هًث يهاظ و ها ؼا اؾ ػػاب هؽگباؼ زلظ کؽظ ( ۲۶)ی ضىظ جؽقاو بىظین  هیاو ضايىاظه

 ...«ضىايعین که او هماو يیکىکاؼ ههؽباو اقث ها پیهحؽ او ؼا كؽا هی( ۲۷)

کكايی که ضىظ ؼا اؾ ... ايع و جًها ههـىلیحهاو نکن و ؾیؽ نکن اقث اها کكايی که ؼو به گًاه آوؼظه
 ...ظايًع، آياو ظؼ آضؽت جؽقاو و هؽاقاو ضىاهًع بىظ اب ضعاويع ظؼ اهاو هیػػ

 :كؽهایع الله هحؼال هی

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېچ

 54 چ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ

 ضىاهع آياو به[ ػملهاو یخؿا] و یویب یم کهؽاقًا ايع ظاظه ايدام آيچه اؾ ؼا قحمگؽاو[ اهثیم ظؼ]»
 يؿظ بطىاهًع ؼا آيچه بههحًع یها باؽ ظؼ ايع ؼظهک قحهینا یاؼهاک و آوؼظه هاویا هک یقاوک و ظیؼـ

 ...«میػظ كُل هماو اقث ویا ظانث ضىاهًع پؽوؼظگاؼناو

 ...جى بؽ ؼاه ؼونى زن هكحی... ضىاهؽم بؽ الله جىکل کى

 ...ايع، و کمی پایعاؼاو، كؽیبث يعهع بكیاؼ بىظو ؾياو و ظضحؽايی که قوىِ کؽظه

 ...يهى که ؼهؽواو ایى ؼاه ايعکًع ظلحًگ

 ...ی هؽظاو ها و ای قاؾيعه ی يكل ای جؽبیث کًًعه

 ...هایی بىظ بؽآهعه اؾ ظؼوو ها يًیسث ایى

 ...ام ام و ياظهايه آو ؼا جوعین جى کؽظه که ؼوذ ضىظ ؼا ظؼ آو ؼیطحه

 ...اؾ ضعاويع ضىاهاين جى ؼا ظؼ زلظ و ؼػایث ضىظل بعاؼظ

 ...هى با جوىای ظػىجگؽ هؽاؼ ظهعو جى ؼا اؾ ؾياو هى

                                                           
 ۲۲: نىؼی -54
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 ...زحی اگؽ به يًیسث هى ػمل يکًی باؾ هن ضىاهؽ هى هكحی و ضىاهاو ضیؽ بؽای جى ضىاهن بىظ

 ...و هیچگاه ظقث اؾ زمایث و ضیؽضىاهی جى بؽ يطىاهن ظانث

 ...آؼؾوین ایى اقث که جالنن بیهىظه يبانع

 ...و جىكیوی يیكث هگؽ اؾ خايب الله

 ...وؼزمة الله وبؽکاجهوالكالم ػلیک 

 :بؽاظؼ ظػاگىیث

 هسمع بى ػبعالؽزمى الؼؽیلی

arefe@arefe.com 
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